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 : قال أبو بكر الصديق 

اكرون اهللَ بالخير كلِّه«. »شعب اإليمان« للبيهقي )558( »ذهب الذَّ

 : ُّوقال َعْمرو بُن قيس الَمالئي 

»َوَجْدنا أنفَع الحديِث لنا؛ ما َينفعنا في أمِر آخَرتِنا؛ َمْن قاَل 

كذا؛ فَلُه كَذا«. »معرفة الثقات« للعجلي )183/2(.

 : وقال ابُن القيِّم 

القيامـة بسـيئاٍت أمثـاِل الجبـال؛  ليأتـي يـوم  العبـَد  »إنَّ 

فَيِجـُد لسـاَنه قـد َهَدمهـا ِمـن كثـرِة ِذْكـِر اهللِ ومـا اتَّصـَل به«. 

.)375( والـدواء«  »الـداء 

 : وقال 

ْكـر وأنفُعه ما واطـأ فيه القلُب اللِّسـاَن، وكان  »أفضـُل الذِّ

اكر معانيه ومقاصـده«. »الفوائد«  ة، وَشـِهد الذَّ مـن األذكارالنَّبويَّ

 .)279(
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مقدمة الطبعة الخامسة

الُم على َرُسوِل اهللِ، وبعُد..  الُة والسَّ الحمُد هللِ، والصَّ

ُمها اليوم  فهذه الطَّبعُة الخامسُة لهذا الكتاِب الذي هو بَمثابِة »ُرْوحي« أقدِّ

رًة، راجيًا أْن َيْعُظم َنفُعها وَبركُتها وَفضُلها بعد أْن  حًة محرَّ اء الِكَرام ُمصحَّ للُقرَّ

اها الناُس بَقُبوٍل َحَسن وِعْلٍم نافٍع إن شاء اهلل؛ فاهللَ  أسأُل أْن ُيتمَّ  تلقَّ

الُقُدوِم  ليوم  خره  ويدَّ عنده،  َحَسٍن  بَقُبول  عملي  وَيتقبَّل  وكرَمه،  فضله  عليَّ 

إليه، يوم يكون ُبْشرى المرِء فيه: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]الشعراء: 89[. 

بِق عليك، يوم  الِّ للسَّ ا�جَعْل هذا الَعمَل ِمَن الُمساَرعِة إليك، والدَّ ُهمَّ  فاللَّ

ُدوَن، َيا َرُسوَل اهللِ؟ ُدوَن«. قاُلوا: َوَما الُمَفرِّ قاَل َنبيُّك وَخِليُلك ملسو هيلع هللا ىلص: »َسبَق الُمَفرِّ

اِكَراُت«.  اِكُروَن اهللَ َكثِيًرا، َوالذَّ  قال: »الذَّ

وكتب

نزيل اصطنبول الخير

m_aljorany@hotmail.com
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إضاءٌة

 يقـوُل اهللُ : ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

ىئ﴾  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
]186 ]البقـرة: 

وأيُّ  ٍة؟  ِرقَّ أيـَُّة  وئ﴾،  »﴿ەئ   : ُقُطب  سيد  األستاُذ  يُقوُل 

ُة َشفافِيٍَّة؟ وأيُّ إيناٍس في ظِلِّ هذا الُقْرِب؟ انِعطاٍف؟ وأيَّ

داوُة الَحبِيبُة: ﴿ى  وفـي ُكلِّ َلْفـٍظ فـي التَّْعبِيـِر في اآليـِة ُكلِّها َتْلـَك النّـَ

الِعبـاِد  إضافـُة  ۈئ﴾  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
دُّ الُمباِشـُر عليِهـم ِمنُه.  إليـِه، والرَّ

 لم َيُقْل: »َفُقْل لهم إنِّي قريٌب«؟

ــؤاِل؛  ِد السُّ ــرَّ ــاِده بُمَج ــى ِعب ــواَب عل ــِة الَج ــه الَعليَّ ــى بذاتِ ــا َتولَّ   إنَّم

﴿وئ﴾.

عاِء: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ  َل بإجابـِة الدُّ عـاَء، إنَّما َعجَّ  وَلـْم َيُقْل أْسـَمُع الدُّ

ۆئ ۈئ﴾. 
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داوَة الُحْلـوَة، والُودَّ  إنَّهـا آيـٌة َعِجيبـٌة، آيٌة َتْسـُكُب في َقْلـِب الُمْؤِمـِن النّـَ

َضـى الُمَطْمئـَن، والثِّقـَة والَيِقيـَن، وَيِعيـُش ِمنهـا الُمؤِمـُن في  الُمْؤنِـَس، والرِّ

ٍة، وَمـاٍذ أِميـٍن، وَقراٍر َمكِيـٍن«)1(.  ، وُقْرَبـى َنِديَّ َجنـاٍب َرِضـيٍّ
  

)1(  »في ظالل القرآن« )173/1( بتصرف. 
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تـقـريـُظ

فضيلة الشيخ العالمة

أ. د.  



اهللِ  ُدعاَء  فإنَّ  وبعُد:  اهللِ،  رُسوِل  على  الُم  والسَّ الُة  والصَّ هللِ،  الَحمُد 

َر هذه الحقيقَة   بما في ذلك ِذْكُره هو ِعبادٌة هللِ ، وقد َقـرَّ

حمِن إبراِهيُم  وخاَطَب بها أباُه  َجِليَّـًة واِضحًة أبو األنبِياِء َخِليُل الرَّ

وقوَمُه؛ فقال: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]مريم: ٤8[.
عاَء هو الِعبادُة؛ فقال: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  َر أنَّ الدُّ ُثمَّ َقرَّ

ېئ﴾ ]مريم: ٤9[. 
عاَء ُهو الِعبادُة«.  : »الدُّ ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ وَقْد َصحَّ َعِن الرَّ

عـاِء، ُعلماُء َكثيـُروَن في الَقِديـِم والحديِث،  ْكـِر والدُّ ـَف فـي َباِب الذِّ وألَّ

ِعيِف، وآِخُر مـا اطَّلْعُت  ِحيـُح بالضَّ عاِء اخَتلَط فيهـا الصَّ وَكثيـٌر ِمـْن ُكُتـِب الدُّ

، وَقِد  د بـُن يوُسـَف الُجورانــيُّ كتـور ُمحمَّ ـيِخ الدُّ فـُه َفِضيلـُة الشَّ عليـِه مـا ألَّ

ِحيحِة، واخَتصـَر األحاِديَث، حيـُث اكَتَفى بِذْكِر  اْلتـزَم بإيراِد األحاِديـِث الصَّ

ُمُتـوِن الحديـِث ِمْن َغْيـِر ِزيادٍة؛ فأجـاَد وأفاد. 
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الَقوِل والَعمِل، وأْن يكُتَب لي  اُه اإلخالَص في  َيرُزَقني وإيَّ أْن  َنْسأُل اهللَ 

وَلُه أجَرُه وثواَبُه، والَحْمُد هللِ َربِّ الَعاَلِميَن. 

كتبه

أ. د. عمر بن سليمان األشقر



  



11

تقريُظ

ِث مِة الُمحدِّ فضيلِة الشيِخ العالَّ



الُم َعلى رُسوِل اهللِ، وبعُد..  الُة والسَّ  الَحمُد هللِ، والصَّ

ورتَّب  ها،  أعدَّ تي  الَّ وئ﴾،  ﴿ەئ  الُمعنْونَة:  َسالَة  الرِّ حُت  َتصفَّ َفقْد 

الِفيَن  السَّ إلى أهِل االختَِصاِص  ُجوِع  بالرُّ ِة أحاديثِها  ِمْن ِصحَّ َق  أبواَبها، وَتوثَّ

يوُسَف  بُن  د  ُمحمَّ األثير  َصاِحُبنا  الِمفَضاُل  الدكُتور  يُخ  الشَّ والُمَعاِصِريَن، 

َد اهللُ ُخطاُه، وأْنجَح َمْسعاُه، وأناَلُه ِرضاُه.  ، سدَّ الُجورانـيُّ

نُه  ا َدوَّ َق ِممَّ ُه قد َتوثَّ ا ُأِعدَّ ِمْن بابتِها؛ أنَّ وِرَسالُته هذه ُمميَّزٌة عن َسابَِقتِها ِممَّ

ُه َيرى أنَّ ما َثَبَت  ِة أْن تُكوَن َصِحيحًة أو َحسنًة؛ ألنَّ فيها مَن األحاديِث النَّبويَّ

َيْكِفي  الُمتعلِّقِة باألذَكاِر واألدعيِة  ِمَن األَحاِديِث  ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّ الباِب عِن  في 

َص لها.  مَن الُمخصَّ وَيْشِفي وَيستوِعُب الزَّ

تي َتُخصُّ األدعيَة واألذكاَر َضُروِريٌّ  َق ِمَن األحاديِث الَّ وأنا أَرى أنَّ التَّوثُّ

ا؛ ألنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أقدُر النَّاِس على اإلَبانِة َعْن ُمراِد اهللِ ، وكالُمه  جدًّ

الَكِلِم،  َجواِمَع  ُأْوتَِي  َقْد  َفُهو ملسو هيلع هللا ىلص  َتعالى؛  اهللِ  ِكتاِب  بعَد  الَبياِن  ِجهِة  ِمْن  َيأتي 
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واخُتِصَر لُه الَكالُم اختَِصاَرًا، وفي َمقُدوِر ُكلِّ ُمسلٍم ُمكلٍَّف أْن َيحفَظ أذكاَرُه 

ملسو هيلع هللا ىلص وأْدِعيَتُه؛ فَيْحَظى باألجِر الَعظِيِم والثَّواِب الَجزيِل الَّذي أخبـَر عنه النَّبِيُّ 

تِي  الَّ األدِعيِة  بهِذه  َيْدُعو  ِعنَدما  المسِلم  قلَب  َيغمُر  ِذي  الَّ عوُر  الشُّ عَدا  ملسو هيلع هللا ىلص، 

ها، وَيِجُد في َقْلبِه َطمأنِينًة وَراحًة وثِقًة  ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص وَيْلتِزُم َنصَّ احَتوْت ألفاَظ الرَّ

في َما َيقوُم به ِمن هِذه األذكاِر وتِلَك األْدِعيِة. 

في  الَعمَل  ُيتابَع  ألْن  الُجوَرانِيَّ  دًا  ُمحمَّ يَخ  الشَّ َق  ُيوفِّ أْن  المْوَلى  أسأُل 

َم ذلك إلى  ساَلِة الماتَِعِة النَّافِعِة في أبواِب الِعْلِم، وأْن ُيقدِّ إعداِد مثَل هِذه الرِّ

ُهوا بما ثَبَت َعْن رُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص في باِب  َطلبِة الِعْلِم؛ وُعُموِم الُمسِلميَن؛ لِيتَفقَّ

الثَّواَب الجِزيَل  األدِعيِة واألذَكاِر وما قارَبها، وينفَع بها، وَيناُلهم إْن شاَء اهللُ 

ِمن الَمولى الَكريِم. 

أماله

شعيب األرنؤوط
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مة الُمقدِّ

ـٍد وعلى آلِه  ـالُم علـى رُسـوِل اهللِ، َنبيِّنـا ُمحمَّ ـالُة والسَّ الَحْمـُد هللِ، والصَّ
يـِن، وَبْعُد:  وَصْحبِـه، وَمـن َتبَعُهم بإحسـاٍن إلى يـوِم الدِّ

ُب بهـا الُمسـِلُم إلـى ربِّه، ِذْكـَر اهللِ  تـي َيتقـرَّ  فـإنَّ ِمـن أَجـلِّ الطَّاعـاِت الَّ
ْكـِر، تِـالوُة ِكتابِـه، وُمناجاُته بَكِلـِم أَحـبِّ أْحبابِه، فأيُّ  ، وأَجـلُّ الذِّ

؟! بِّ َهنـاٍء وَطمأنِينـٍة فـوَق ذلـَك للَقْلـِب إلَّ بِذْكـِر الرَّ
وَربِّه،  الَعبِد  بيَن  ِصَلٌة  َفُهو  أمَرُه،  أَجلَّ  وما  ْكِر،  الذِّ شْأَن  أْعظَم  ما  هللِ  َفيا 
الَخْصلُة  َهِذه  إالَّ  ْكِر  الذِّ في  َيُكن  لم  »َفلْو  ياطِيِن،  الشَّ ِمَن  َحِصيٌن  وِحْصٌن 
الواِحدُة؛ َلكاَن َحِقيقًا بالَعبِد أْن ال َيْفُتـَر لِساُنه ِمْن ِذْكِر اهللِ َتَعالى، وأْن ال َيزاَل 
ْكِر، وال َيْدُخُل عليِه الَعُدوُّ  ه إلَّ بالذِّ ُه ل ُيْحِرُز َنْفَسُه ِمْن َعُدوِّ َلِهجًا بِذْكِره؛ فإنَّ
إالَّ ِمْن باِب الَغْفلِة؛ َفُهو َيْرُصُدُه؛ فإذا َغَفَل وَثَب عليِه واْفَتَرَسُه، وإذا َذَكَر اهللَ 

َتَعالى؛ انَخنََس َعُدوُّ اهللِ وَتصاَغَر وانَقَمَع«)1(. 
وما أحَسـَن وِصيَّـَة اإلماِم العاِرِف الُمحاِسـبِيِّ  ِحيَن قـاَل: »وأِدْم 

ِذْكَر اهللِ؛ َتنَـْل ُقْرَبُه«)2(، 

 .)83(  يب« البن القيم )1(  »الوابل الصَّ

)2(  »رسالة الُمسترِشدين« )109(. 
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و»على َقْدِر الُقْرِب ِمن اهللِ يكوُن اشتِغاُل العبِد به«)1(. 

فأيُّ ُقْرٍب أعَظُم وأْسَمى وأْوَلى وأنفُع وأهنُأ ِمن ُقْرِب اهللِ الَمِلِك الَوُدوِد 

ُؤوِف الكريم؟ ِحيِم الرَّ حمِن الرَّ الرَّ

 ، َِنِعيُمه؛ قيِّْدُه باإلخالِص هلل  لكنَّ الُقْرَب هذا حتى َيْسلَم لك 

والُمتابَعِة لِنَبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وإالَّ فال َتتَعْب. 

ْكِر:  ِة  في تِْبياِن منَْزلِة الذِّ يُقوُل اإلماُم ابُن قيِِّم الَجوزيَّ

ُدوَن، وفيها يتَِّجُروَن، وإليها َدائمًا  »هي َمنِْزلُة الَقْوِم الُكْبرى، التي منها يَتزوَّ

ُدوَن.  َيتـَردَّ

وُهو  ُعِزل،  ُمنَِعُه  وَمْن  اتََّصل،  ُأْعطَِيُه  َمْن  الذي  الِوالَيِة  َمنُْشوُر  ْكُر:  والذِّ

وِعَماَرُة  ُقُبورًا،  لها  األْجَساُد  َصاَرِت  َفاَرَقها  َمَتى  الذي  الَقْوِم  ُقُلوِب  ُقوُت 

به  ُيَقاتُِلوَن  الذي  ِساُحُهم  وُهو  ُبورًا،  َصاَرْت  عنه  تَعطَّلْت  إذا  التي  ِدَياِرهُم 

ُقطَّاَع الطَِّريِق، وَماُؤُهم الذي ُيْطِفُئوَن به اْلتَِهاَب الطَِّريِق، وَدواُء أْسَقاِمهُم الذي 

َبُب الواِصُل، والَعالَقُة التي كاَنْت  اْنَتَكَسْت منهم الُقُلوُب، والسَّ َفاَرَقُهم  َمَتى 

ِم الُغُيوِب.  َبْينُهم وبيَن َعالَّ

بـه: يْسـَتْدفُِعوَن اآلَفـاِت، وَيْسَتْكِشـُفوَن الُكُرَبـاِت، وَتُهـوُن َعلْيِهـم بـه 

الُمِصيَبـاُت. 

 إذا أَظلَُّهم الَبالُء فإليه َمْلَجُؤُهم، وإذا َنـَزلْت بِهُم النَّواِزُل فإليه َمْفَزُعُهم، 

 .)6٤/2(  مدارج السالكين« البن القيم«  )1(
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بها  التي  َسَعاَدتِهم  أْمواِل  وُرُؤوُس  يَتَقلَّبوَن،  فيها  التي  َجنَّتِهم  ِرَياُض  َفُهو 

اِكَر إلى الَمْذُكوِر،  يتَِّجُروَن، يَدُع الَقْلَب الَحِزيَن َضاِحكًا َمْسُرورًا، وُيوِصُل الذَّ

اِكَر َمْذُكورًا.  َبْل يَدُع الذَّ

الَقْلِب  ُة  ُعُبوِديَّ كُر  والذِّ تٌة،  ُمؤقَّ ٌة  ُعُبوِديَّ الَجواِرِح  ِمَن  َجاِرَحٍة  ُكلِّ  وفي 

في  وَمْحُبوبِهم  َمْعُبوِدهم  بِذْكِر  َمْأُموُروَن  ُهم  َبْل  تٍة،  ُمؤقَّ َغْيُر  وهي  َساِن  واللِّ

ِغَراُسَها،  ِقيَعاٌن وُهو  الَجنََّة  أنَّ  َفَكما  ُجنُوبِهم.  ِقَيامًا وُقُعودًا وَعلى  َحاٍل:  ُكلِّ 

َفَكَذلَِك الُقُلوُب ُبوٌر وَخَراٌب وُهو ِعَماَرُتها وأَساُسَها. 

وُهو: ِجالُء الُقُلوِب وِصَقاُلها، وَدواُؤها إذا َغِشَيها اْعتاِلُلها، وُكلَّما اْزَداَد 

اكُِر في ِذْكِره اْستِْغَراقًا: اْزَداَد الَمْذُكوُر َمَحبًَّة إلى لَِقائِه واْشتَِياًقا، وإذا واَطأ  الذَّ

ُكلَّ  عليه  اهللُ  وَحِفَظ  َشيٍء،  ُكلَّ  ِذْكِره  َجنِْب  في  َنِسَي  لِلَسانِه:  َقْلُبه  ِذْكِره  في 

َشيٍء، وَكاَن لُه ِعوضًا ِمْن ُكلِّ َشيٍء. 

َعِن  ْلَمُة  الظُّ وَتنَْقِشُع  األلُسِن،  َعِن  والَبَكُم  األْسَماِع،  َعِن  الوْقُر  يُزوُل  به: 

األْبَصاِر. 

َفاللَِّساُن  النَّاظِِريَن،  أْبَصاَر  بالنُّوِر  َن  َزيَّ كما  اِكِريَن  الذَّ ألِسنََة  به  اهللُ  َن  َزيَّ  

ِء.  الَّ اِء، والَيِد الشَّ مَّ الَغافُِل؛ كالَعْيِن الَعْمَياِء، واألُُذِن الصَّ

وُهو َباُب اهللِ األعَظُم، الَمفُتوُح َبينُه وبيَن َعبِده ما َلْم ُيْغلِْقُه العبُد بَغْفلتِه. 

ُدوا الَحالوَة في َثالثِة أشياَء:  قاَل الَحسُن الَبْصِريُّ : تَفقَّ

الِة.  1 ـ في الصَّ
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ْكِر.  2 ـ وفي الذِّ

3 ـ وِقَراءِة الُقرآِن. 

َفإْن وَجْدُتم؛ وإالَّ فاْعلُموا أنَّ الباَب ُمْغلٌق. 

ْيَطاُن أْهَل الَغْفلِة والنِّْسَياِن.  ْيَطاَن كما َيْصَرُع الشَّ ْكِر َيْصَرُع الَعْبُد الشَّ وبِالذِّ

ْيَطاُن َصَرَعُه  ْكُر ِمَن الَقْلِب، َفإْن َدَنا ِمنُْه الشَّ َن الذِّ لِف: إذا تَمكَّ َقال َبْعُض السَّ

ياطِيُن َفيُقوُلوَن: ما  يَطاُن، َفَيجَتِمُع عليه الشَّ كما ُيْصَرُع اإلْنَساُن إذا َدَنا ِمنُه الشَّ

 . ُه اإلْنِسيُّ لِهَذا؟ َفُيقاُل: َقْد َمسَّ

ْكِر؛ كاَن كالَجَسِد  الَِحِة، َفإذا َخا الَعَمُل َعِن الذِّ وُهو: ُروُح األْعَماِل الصَّ

الذي ل ُروَح فيِه«)1(. 

ْكِر،  عاُء ِمْن أْنواِع الذِّ ا كان الدُّ عاِء، ولمَّ ْكِر والدُّ وبعد، َفهذا ِكتاٌب في الذِّ

ْكُر ِمْن أَجلِّ الِعباداِت، َبْل هو  َرُه لَِيُعمَّ َنْفُعه بيَن الُمْسِلميَن؛ فالذِّ أحَبْبُت أْن ُأَسطِّ

ُرْوُحها وَجْوَهُرها. 

ْكـِر َعِقـَب العبـاَداِت  وِمـن َجليـِل َمنْزَلتِـه، أنَّ اهللَ  أمـَر بالذِّ

الَعظِيمـِة: 

ـالِة، وهـي أجـلُّ العبـاَداِت  فاْقـَرْأ قوَلـه  بعـَد انقضـاِء الصَّ

وأعَظُمها: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 

]النسـاء: 103[. 

)1(  انظر: »مدارج السالكين« )258/3(
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ   : وقال 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]الجمعة: 10[. 
وما   ، والحجِّ الُعْمرِة  َمناِسِك  في  والَبدنيَِّة،  الماليَِّة  العباَداِت  َمْجمِع  وبعَد 

فيهما ِمن َجليِل الطَّاعاِت، وَوفِيِر العباَداِت ومَع هذه الُمزاَحماِت اإليمانيَِّة جاَء 

﴿ںں ڻ ڻ   : بقولِه  اإللهيُّ  األمُر 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]البقرة: 200[. 
ـاَعاِت الَحِرجـِة، ووقِت ُنُزوِل الَمعركـِة إلعالِء كلمِة اهللِ   بل حتَّى في السَّ

نـا  الُمؤِمنيـَن، بقولِـه: ﴿ى ائ ائ   َيأُمـُر ربُّ

]األنفـال: ٤5[.  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ 
فَتدبَّر يا َباِغي الَفالِح؛ فإنه  لم َيأُمْر باإلكثاِر من عبادٍة كما أمَر 

ل: ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی  ْكِر؛ واْقرأ قوَله ، وتأمَّ في الذِّ

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ 
حت خت مت ىتيت جث مث ىث﴾ ]األحزاب: ٤1 ـ ٤3[. 

يقوُل ابُن عبَّاٍس  في قولِه : ﴿ی ی ی جئ﴾: 

ا َمعُلومًا، ُثمَّ َعَذَر أهَلها في َحاِل  »ال َيْفِرُض على ِعَباِده َفِريَضًة إالَّ َجعَل لها َحدًّ

ا َينْتهي إليه، وَلْم َيْعُذْر أَحدًا في َتركِه إلَّ  ْكِر، فإنَّ اهللَ َلْم َيْجَعْل َلُه َحدًّ ُعْذٍر، غيَر الذِّ

َمغُلوباً على َعْقلِه، قال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]النساء: 

َفِر والَحـَضِر، والِغنَى والَفْقِر،  ْيِل والنََّهاِر، في الَبـرِّ والَبْحِر، وفي السَّ 103[، بِاللَّ

ىئ  ﴿مئ  وقال:  َحاٍل،  ُكلِّ  وعلى  والَعالنيِة،  رِّ  والسِّ ِة،  حَّ والصِّ َقِم  والسَّ



18

: ﴿حب  يئ﴾، فإذا َفَعْلُتم ذلك َصلَّى َعليُكم ُهو وَمالئكُته قال اهللُ 
خب مب ىب يب﴾ ]األحزاب: ٤2 ـ ٤3[«)1(. 

دِة؛  ْكِر بالكثرِة والشِّ يُقوُل اإلماُم ابُن قيِّم الجوزيِة : »فقيََّد األمَر بالذِّ

فيها  فأيُّ لحظٍة خال  استغنائه عنه طرفَة عيٍن،  إليه، وعدِم  العبِد  ِة حاجِة  لشدَّ

ا َربَِح  العبُد عن ِذْكِر اهللِ  كانت عليه ال َلُه، وكان ُخْسراُنه فيها أعظَم ممَّ

 .)2(» ِفي غفِلته عن اهلل

لِذا جاَء  َصْفوُهما؛  ُر  ُيَعكِّ بما  النَّاِس  ِمِن  َكثِيٌر  عاَء  والدُّ ْكَر  الذِّ وَقْد شاَب   

هذا الِكتاُب الُمْخَتَصُر؛ لِيُكوَن نِْبراسًا لُِكلِّ ُمْسلٍِم في ُسؤاِل َربِّه، وِسراجًا ُمنِيرًا 

َرْحبًا  ُمناجاِة َمْولُه، وِمْعراجًا  ِف على اهللِ، وَمنارًا هاِديًا لُِكلِّ راِغٍب في  لِلتَّعرُّ

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُسنَِّة رُسوِل  ِخْدمِة  إالَّ عظيُم األجِر في  لذلك  ائلِيَن، وما حَداني  لِلسَّ

بَبياِن هذا الباِب وَنْشِره، مَع َتِصحيِح كثيٍر من األخطاِء التي َيقُع فيها كثيٌر ِمَن 

اُه  ُة هي أفضُل ما َيتحرَّ كِر، »َفاألْدِعيُة واألذكاُر النَّبويَّ عاِء والذِّ النَّاِس في باِب الدُّ

والَفوائُد  وَسامٍة،  أماٍن  َسبيِل  على  وسالُِكها  عاِء،  والدُّ ْكِر  الذِّ ِمَن  ي  الُمتحرِّ

والنَّتائُج التي تحُصُل ل ُيعبَُّر عنه لِساٌن، ول ُيحيُط به إنساٌن«)3( 

هبيِّ  يوَم قال: »كلُّ َمن َلْم َيُزمَّ نفَسُه   وما أصدُق كلمة اإلماِم الذَّ

خيٌر  وَيُفوُته  َمزاُجه،  وَيُسوُء  ُب  وَيترهَّ َينْدُم  النَّبويِة،  نَِّة  بالسُّ وَأْوراِده  َتعبُِّده  في 

)1(  »جامع البيان« للطبري )19/ 12٤(. 

)2(  »الوابل الصيب« )89(. 

)3(  »الفتاوى الكبرى« البن تيمية )215/2(. 
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َنْفِعهم،  الَحِريِص على  بالُمؤمنيَن،  حيِم  الرَّ ُؤوِف  الرَّ نبيِّه  ُسنَِّة  ُمتابَعِة  كثيٌر ِمن 

هبانيَّة التي  ِة أفضَل األعماِل، وآمرًا بَهْجِر التَّبتُِّل والرَّ وما زاَل ملسو هيلع هللا ىلص ُمعلِّمًا لألمَّ

لم ُيْبَعث بها«)1(. 

إسناُدُه؛  َيِصحُّ  ا  ممَّ األعماِل،  فضائِل  في  الذي  »والِعْلُم   : وقال 

ِة َنقُله«)2(.  ُد َنْشُرُه، وَينْبغي لأُلمَّ َيتعيَُّن نقُلُه، ويتأكَّ

وَقْد جاَء َمْقَصِدي في َتمهيٍد وَفْصَلْيِن: 

ِة  ـنِة النَّبويَّ ْكِرِ فـي الُقـرآِن الَكريِم والسُّ جـُت فيه لَفْضـِل الذِّ فالتَّمهيـُد: عرَّ

حيَحـِة، مع ِذْكِر إشـَراقاٍت ِمـن فوائِده.  الصَّ

عاِء،  مـاٌت، وَحَرْصـُت فيهـا علـى َبيـاِن: َمْعنَـى الدُّ ُل: ُمَقدِّ والفصـُل األوَّ

وأْنواِعـه، وَفْضِلـه، وَمفاتِيِح إجابتِه، وَموانِـِع َقُبولِه، وآدابِـه، وأْوقاِت إجابتِه. 

والفصـُل الثَّانـي: َتْصنِيـُف األدعيِة، وَرغْبـُت أْن يُكـوَن هذا الِكتـاُب بَِهذا 

َف الُمسـِلُم والُمسـِلمُة، على َمنِْزلِة  التَّْصنِيـِف َحَسـَن التَّْرتِيـِب والتَّْبِويِب؛ َفَيتَعرَّ

نـا الَكِريـِم؛ َفُينِْعم بنََظـِره أْدِعيَة  الِحيـَن في ِكتـاِب َربِّ عـاِء عنـَد األنبِيـاِء والصَّ الدُّ

ەئ  ﴿ەئ  َعنُْهـم:    اهللُ  قـاَل  وَقـْد  بِهـم،  وَيْقَتـِدي  األنبِيـاِء؛ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]األنعـام: 90[، ال ِسـيَّما وأنَّ أْدِعيَتُهـم ِمـْن أْرَفِع 
  ُتـي َذكَرهـا اهلل الِحيـَن، الَّ َمقامـاِت األْدِعيـِة، ُثـمَّ َثنَّيـُت بأْدِعيـِة الصَّ

ها  ْكُر َلهـا َيـُدلُّ على ما َلهـا ِمْن ِقيمـٍة وفائـدةٍ؛ َفَقصَّ فـي ِكتابِـه َعنُْهـم، وهـذا الذِّ

)1(  »سير أعالم النبالء« )85/3(

)2(  »سير أعالم النبالء« )10/60٤(. 
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ـى بها ِعباُده في  الَمْوَلـى ؛ ول َيُقـصُّ اهللُ لِاْقتِداِء إلَّ ُكلَّ َجلِيٍل؛ لَِيَتأسَّ

وُمناجاتِهم.  َدَعواتِهـم، 

َشافيٌة  كافيٌة  ألنَّها  واْلتَزْمُتها؛  ِحيحِة  الصَّ ِة  النَّبِويَّ نَِّة  السُّ على  ْجُت  َعرَّ ُثمَّ 

ِعيِف والَمْوُضوِع؛  لَِجميِع ما َيحتاُجه الُمسِلُم والُمسِلمُة، وفيها ُغنْيٌة عن الضَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  َفَخْيـُر الَهْدي َهْدُي ُمحمَّ

وها على  ِة بأْدِعيٍة ُمنْـَكرٍة اْخَترُعوها، وأسماء َسمَّ وقد ُأْولَِع كثيٌر ِمَن العامَّ

ِخالِف ما جاَء َعِن الَحبِيِب الُمْصَطفى َصَلواُت َربِّي وَسالُمه عليِه، فاْلتَزُموها 

في أْوراِدهم َصباحًا وَمساًء! وَكأنَّها وْحٌي ِمِن الَعِليِم الَخبِيِر! 

»هَذا  عاء«:  »الدُّ كتاَبُه  تألِيِفه  َسبِب  َعْن    الطَّبرانيُّ  اإلماُم  يُقوُل 

ْفُته َجاِمعًا ألدِعَيِة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َحَداني على ذلَك أنِّي رأيُت َكثيرًا  ِكَتاٌب ألَّ

ا  ِممَّ األياِم،  َعَدِد  ُوِضَعْت على  وأدِعيٍة  َسْجٍع،  بأدِعيِة  ُكوا  َتمسَّ َقْد  النَّاِس  ِمَن 

اُقوَن ل ُتْرَوى َعْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ول َعْن أَحٍد ِمْن أصَحابِه، ول َعْن  َفها الورَّ ألَّ

ْجِع  أَحٍد ِمَن التَّابعيَن بإحَساٍن، َمَع ما ُرِوَي عن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الكَراِهيِة لِلسَّ

ي فيه« )1(.  َعاِء والتَّعدِّ فِي الدُّ

َيْدُعو  أْن  لإِلْنساِن؛  »والَمْشُروُع   : َتْيِميََّة  ابُن  اإلْسالِم  َشْيُخ  وقاَل 

عاَء ِمْن أْفَضِل الِعباداِت، وَقْد َنهانا اهللُ َعِن االْعتِداِء  باألْدِعيِة الَمأُثورِة؛ فإنَّ الدُّ

ُه َينْبِغي لنا ذلَك في َغْيِره ِمَن  ، كما أ نَّ فيِه؛ فَينْبِغي لنا أْن َنتَّبَِع فيِه ما ُشِرَع وُسنَّ

)1(  »الدعاء« )785/2(. 
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عاِء الَمْشُروِع إَلى َغْيِره ـ وإْن كاَن ِمْن أْحزاِب  ِذي َيْعِدُل َعِن الدُّ الِعباداِت، والَّ

ُة؛  َبْعِض الَمشاِيِخ ـ األْحَسُن َلُه أْن ل َيُفوَتُه األْكَمُل األْفَضُل؛ وِهَي األْدِعيُة النََّبِويَّ

فإنَّها أْفَضُل وأْكَمُل باتِّفاِق الُمْسلِِميَن ِمَن األْدِعيِة الَّتِي َلْيَسْت َكذلَك، وإْن قاَلها 

ُيوِخ؛ فكيَف وَقْد يُكوُن في َعْيِن األْدِعيِة ما هو َخَطٌأ، أو إثٌم، أو َغيُر  َبْعُض الشُّ

ذلَك. وِمْن أَشدِّ النَّاِس َعْيباً َمْن َيتَِّخُذ ِحْزباً ليَس بَمأُثوٍر َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وإْن كاَن 

تِي كاَن يقوُلها َسيُِّد َبنِي آَدَم وإماُم  َة الَّ ِحْزبًا لَِبْعِض الَمشاِيِخ وَيَدُع األْحزاَب النَّبِويَّ

ُة اهللِ على ِعباِده، واهللُ أْعَلُم«)1(.  الَخْلِق وُحجَّ

أْن  الُعجاِب  الَعَجِب  »وِمِن   : الطُّْرُطوِشيُّ  َبْكٍر  أبو  اإلماُم  ويُقوُل 

َتَعالى في كِتابِه َعِن األنبِياِء واألْصِفياِء  اهللُ  َذَكَرها  الَّتِي  َعواِت  الدَّ َعِن  ُيْعَرَض 

في  َدَعْوَت  َقْد  كأنََّك  والُكتَّاِب،  َعراِء  الشُّ أْلفاُظ  ُتنْتَقى  ُثمَّ  باإلجابِة،  َمْقُرْونًة 

َزْعِمَك بَجِميِع َدَعواتِهم ُثمَّ اْسَتعنَْت بَدَعواِت َمْن ِسواُهم« )2(. 

ـاُه  وقـاَل اإلمـاُم أبـو الَفْتـِح ابـُن اإلمـاِم : »إنَّ ِمـْن أْحَسـِن مـا َتوخَّ

ـَل بِه َمْقُصوَد  ؛ ما َتَحصَّ اُه لُِكلِّ َخْطـٍب ُمْدَلِهمٍّ ، وَتَحرَّ الَمـْرُء لُِدعائـِه في ُكلِّ ُمِهـمٍّ

ـي والْقتِـداِء، وَيُكـوُن َلْفُظه وِسـيلًة لَِقُبْولِه؛ وُهـو ما جاَء  عـاِء َمـَع َبَركِة التَّأسِّ الدُّ

فـي ِكتاِب اهللِ أْو ُسـنَِّة َرُسـْولِه«)3(. 

جواِمِع  ِمْن  الجاِمعِة،  ِحيحِة  الصَّ الُمَقيَّدِة  األْدِعيِة  ُعُيوَن  اْقَتَطْفُت  لِذا 

)1(  »مجموع الفتاوى« )525/22(. 

)2(  »الدعاء المأثور به وآدابه« )88(. 

)3(  »سالح المؤمن« البن اإلمام )26(. 
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ا ال ِغنَى لُِكلِّ ُمْسِلٍم َعنْها،  ، وِهَي ِممَّ َكِلِمه ملسو هيلع هللا ىلص؛ لُِحبِّه الجواِمَع، ولُِحبِّه ُنِحبُّ

َدواِويِن  ِمْن  ْجُتها  وَخرَّ ِحيحِة،  الصَّ الُمْطَلقِة  واألذكار  األْدِعيِة  ِمَن  انَتَقْيُت  ُثمَّ 

ِحيَحْيِن«، أْو أَحِدهما، اْكَتَفْيُت بِه، وما  ِة بإيجاٍز؛ َفما كاَن في »الصَّ نَِّة النَّبِويَّ السُّ

ِمَن  الَحِديِث  أْهِل  ُحْكَم  َتَتبَّْعُت  المشهورِة،  نَِّة  السُّ ُكتِب  ِمن  َغْيِرهما  في  كاَن 

ِريَن، فإْن ُقبَِل َقيَّْدُته وإالَّ أعَرْضُت عنُْه.  ِقيَن الُمَحرِّ الُمَحقِّ

اِعي بَِهـا علـى َمْعِرفٍة بما  ُثـمَّ أَبنْـُت َعـْن َغِريـِب األحاِديـِث؛ لَِيُكـوَن الدَّ

بِه. َيْدُعـو 

واْقَتَصْرُت على الَمْتِن، وَقْد أْجَمُع أْكَثَر ِمْن َمْتٍن في ِسياٍق واِحٍد، وأْذُكُر 

الُمَطولِت،  َشْأِن  ِمْن  الْستِيعاُب  إِذ  واألْذكاِر؛  األْدِعيِة  ِمَن  واألْشَمَل  األْوَفى 

اِغِب  لِلرَّ وَتْخِفيفًا  لِحافِظِيِه،  َتْسِهياًل  ٍة؛  ِقصَّ ِمْن  فيِه  وما  اِوي،  الرَّ مَن  ْدُته  وَجرَّ

فيِه؛ َفُهو كالَمْتِن الجاِمِع. 

ُه في ُحُصوِل َمْطُلوٍب، أْو َدْفِع  ُه »َينَْبِغي لَِمْن َدعا َربَّ اِعي أْن َيْعَلَم أ نَّ وَعَلى الدَّ

ِذي َدعا ألْجِله،  َمْرُهوٍب، أْن ال َيْقَتِصَر في َقْصِده ونِيَّتِه في ُحُصوِل َمْطُلوبِه الَّ

الغاياِت،  ِهَي أْعَلى  الَّتِي  عاِء، وِعباَدتِه  بالدُّ َب إَلى اهللِ  التََّقرُّ َيْقِصُد بُدعائِه؛  َبْل 

ْن ل  ِممَّ بَكثِيٍر  أْكَمُل  َفُهو  ـ  اهللِ  إَلى  َب  التََّقرُّ ـ  ُدعائِه  في  َقْصُده  كاَن هذا  وَمْن 

َيْقِصُد إلَّ ُحُصوَل َمْطُلوبِه َفَقط، َكحاِل أْكَثِر النَّاِس؛ َفهذا َنْقٌص وِحْرماٌن لِهذا 

الَفْضِل الَعظِيِم«)1(. 

عدي )7٤(.  )1(  »مجموع الفوائد واقتناص األوابد« للسَّ
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وأِخيـرًا، أختِـُم ُمصنَِّفـي، وأنـا أْسـأُل اهللَ  أْن َيْجَعـَل هـذا فـي 

ـَل بـِه  ْنيـا واآلِخـرِة، وَثقَّ ، وأْهلـي، أْحَسـَن اهللُ َلُهـم فـي الدُّ ِميزانِـي ووالِـَديَّ

ِميزاَنُهـم يـوَم الَعـْرِض عليـِه، وَجَعَلُه زادًا َلُهـم لَِيْوِم الُقـُدوِم إَلْيـِه، وأْن َيَتقبَّلُه 

ُه بُكلِّ  ا بِهـم، َفَكْم َلهـم َعليَّ ِمْن أيـاٍد َبْيضاَء َجِزيلـٍة، وأْن َيْرَحَمُهـم إنَّ ي برًّ ِمنِـّ

َكِفيٌل.  َجِميـٍل 

وإنِّي ألْرُجو اهللَ أْن َيْجعَلُه داِخاًل في َقوِل َنبِيِّه وَحبِيبِه وَصِفيِّه ملسو هيلع هللا ىلص عْن ربِّه 

ُجَل َلُتْرَفُع َدرجُته في الَجنَِّة؛ َفيقوُل: أنَّى هذا؟ َفُيقاُل: باْستِْغفاِر  : »إنَّ الرَّ

وَلِدَك َلَك«)1(. 

َنبِيِّنا  على  وَسلََّم  اهللُ  وَصلَّى  الِحاُت،  الصَّ َتتِمُّ  بنِْعَمتِه  ِذي  الَّ هللِ  والَحْمُد 

ٍد وَعَلى آلِه وَصْحبِه أْجَمِعيَن.  ُمحمَّ

قيََّدُه الفقيُر إلى َمْوالُه

كان اهلل له
  

)1(  أخرجــه »أحمــد« )10610( و»ابــن ماجــه« )3660( مــن حديــث أبــي هريــرة 

، وهــو حســن. 
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عاُء الدُّ

عاُء:  ]1[. َمْعنَى الدُّ

َجْلِب  في  َرْغبًة  َيدْيِه  بيَن  ُل  والتََّذلُّ ُه،  َربَّ الَعْبِد  ُمناداُة  وُهو  نِداٌء؛  عاُء:  الدُّ

ٍة، أو َرْفِع َناِزلٍة.  َمنَْفعٍة، أو َدْفِع َمضرَّ

  ُه  َربَّ الَعْبِد  اْستِْدعاُء  عاِء،  الدُّ »َمْعنَى   : الَخطَّابِيُّ  اإلماُم  قاَل 

الِعنايَة، واْستِْمداُده ِمنُْه الَمُعْونَة. 

ُؤ ِمَن الَحْوِل والُقوِة، وُهو  وَحِقيَقُتُه: إْظهاُر االْفتِقاِر إَلى اهللِ تعالى، والتَّبـرُّ

 ، اهلل  على  الثَّناِء  َمْعنَى  وفيِه  ِة،  الَبَشِريَّ ِة  لَّ الذِّ واْستِْشعاُر  ِة،  الُعبْوِديَّ ِسمُة 

وإضافُة الُجْوِد والَكَرِم إَلْيِه«)1(.

عاِء:  ]2[. أنواُع الدُّ

الَكِريِم،  الُقْرآِن  أْدِعيِة  وُكلُّ  َمْسألٍة،  وُدعاُء  ِعبادٍة،  ُدعاُء  َنْوعاِن:  عاُء  الدُّ

ُمَتالِزماِن؛  َوُهما  النَّْوَعْيِن،  َهِذيِن  َتْحَت  َتْدُخُل  ِحيحِة،  الصَّ النَّبِويـَِّة  نَِّة  والسُّ

ُن ُدعاَء ِعبادٍة.  َفُكلُّ ُدعاِء ِعبادٍة، ُمْسَتْلِزٌم ُدعاَء َمْسألٍة، وُكلُّ ُدعاِء َمْسألٍة، َيَتَضمَّ

عاُء: ُدعـاُء الِعبـادِة، وُدعاُء  قـاَل َشـْيُخ اإلْسـالِم ابـُن َتْيِميَّـَة : »الدُّ

عاء « )٤(.  )1(  »شأُن الدُّ
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عـاَء فـي الُقـْرآِن ُيـراُد بـِه هـذا تـارًة، وهذا تـارًة، وُيـراُد بِه  الَمْسـألِة؛ فـإنَّ الدُّ

َمْجُموُعُهمـا؛ وُهمـا ُمَتالِزمـاِن، َفـُكلُّ ُدعاِء ِعبـادٍة ُمْسـَتْلِزٌم لُِدعاِء الَمْسـألِة، 

ٌن لُِدعاِء الِعبـادِة، وَعَلى هذا َفَقْوُلُه: ﴿ى ائ  وُكلُّ ُدعـاِء َمْسـألٍة ُمَتَضمِّ

 ،]186 ]البقـرة:  ۈئۈئ﴾  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ   ائ 
َرِت اآليُة«)1(.  عاِء، وبُِكلٍّ ِمنُْهما ُفسِّ َيَتناوُل َنْوَعِي الدُّ

عاِء  عِديُّ : »ُكلُّ ما وَرَد في الُقْرآِن مَن األْمِر بالدُّ يُخ السَّ وقاَل الشَّ

اِعين، َيَتناوُل ُدعاَء الَمْسألِة، وُدعاَء  والنَّْهِي َعْن ُدعاِء َغْيِر اهللِ، والثَّناِء على الدَّ

الِعبادِة، وَهِذه قاِعدٌة نافِعٌة«)2(. وإَلْيَك َبياُنها: 

أْو  َصالٍة،  ِمْن  الِعباداِت،  َأْنواِع  ُكلَّ  الَعبُد  َيْفعَل  أْن  الِعبادِة:  ُدعاُء  أولً: 

َيْبَتِغي بذلَك األْجَر  ، أْو َذْبٍح، وَغْيِرها، هللِ وْحَدُه ال َشِريَك َلُه؛  َصْوٍم، أْو َحجٍّ

والثَّواَب، وَدلِيُله َقوُله َتَعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]غافر: 60[. 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  َتَعالى:  وَقوُله 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ 
اُه َكذلَك رسوُله ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقاَل:  عاَء ِعبادًة، وَسمَّ ى اهللُ الدُّ ]األحقاف: 5 ـ 6[؛ َفَسمَّ

عاُء هو الِعبادُة«)3(. »الدُّ

)1(  »مجموع الفتاوى« )10/15( مختصرًا. وانظر: »بدائع الفوائد« البن القيم )3/51٤(. 

)2(  »القواعد الِحَسان« )15٤(. 
)3(  أخرجـه أحمـد )18352( وأبـو داود )1٤79( والترمـذي )2969( مـن حديـث 

النُّعمـان بـن بشـير  وهـو صحيـح. 



26

وقاَل َتَعالى: ﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت 

حت﴾ ]يونس: 106[. 
فالواِجُب على ُكلِّ ُمْسِلٍم وُمسلمٍة، أْن ال َيْدُعو َغيَر اهللِ ، ال َمَلكًا 

اهللُ  إالَّ  رَّ  الضُّ أِو  النَّْفَع،  َيْمِلُك  ال  إْذ  صالِحًا،  ولِيًا  وال  ُمْرَسالً،  َنبِيًا  وال  بًا،  ُمَقرَّ

عاُء ِعبادٌة هللِ َتَعالى وَحقٌّ َخاصٌّ َلُه، فال َينَبِغي لِلُمسِلِم  ، الِسيَّما والدُّ

أْن َيُخصَّ بَِها أَحدًا ِسواُه. 

ْنيا  الدُّ َخْيَرِي  ِمْن  ُه وْحَدُه حاَجَتُه،  َربَّ الَعْبُد  َيْسأَل  أْن  الَمْسألِة:  ُدعاُء  ثانِيًا: 

واآلِخرِة. 

َينَْفُع  َطَلُب ما  الَمْسألِة؛ هو  : »ُدعاُء  َتْيِميََّة  ابُن  َشْيُخ اإلْسالِم  قاَل 

ُه، وَدْفِعه«)1(. وُحْكُمه التَّفِصيُل:  اِعَي، وَطَلُب َكْشِف ما َيُضرُّ الدَّ

َفـإْن َدَعـى الَعبـُد َعبـدًا َغيـَرُه، وُهو َيْقـِدُر علـى َتْلبَِيتِـه؛ ِمثَل أْن َيُقـوَل: يا 

ُفـالُن، أْعطِنـي َكـذا، أِو اْسـِقني مـاًء، أو اْدُع لي في َسـَفِرَك؛ َفهـذا جائٌز، ول 

فيه.  َمْحُظـوَر 

نَُّة أنَّ الَحيَّ ُيْطَلُب  قاَل َشيُخ اإلسالِم ابُن َتْيِميََّة : »وَقْد َمَضِت السُّ

عاُء كما ُيْطَلُب ِمنُْه سائُر ما َيْقِدُر عليه«)2(. ِمنُه الدُّ

ِم؛ كأْن َيْدُعو ِمْن َمْخُلوٍق أْمرًا ال َيْقِدُر على َتْلبَِيتِه،  ا ُدعاُء الَمْسألِة الُمَحرَّ أمَّ

)1(  »مجموع الفتاوى« )10/15(. 

)2(  »مجموع الفتاوى« )1/3٤٤(. 
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فاَء والعافِيَة،  أو ِمْن َميٍِّت، َفيْسأُله ِعنَد َقـْبِره أْن َيْرُزَقُه وَلدًا، أو َيْطُلَب ِمنُه الشِّ

ِة  ٍة؛ َفهذا ُكلُّه ِشْرٌك أْكبـٌر؛ ُمْخِرٌج ِمْن ِملَّ أو أْن َيْطُلَب ِمنُه َمنَْفعًة، أو َدفَع َمضرَّ

اإلسالِم. 

ـا الَمْخُلـوُق الغائـُب،  يقـوُل َشـيُخ اإلسـالِم ابـُن َتْيِميَّـَة : »وأمَّ

والَميِّـُت؛ َفـال ُيْطَلـُب ِمنـُه شـْيٌء«)1(. 

وقاَل الحافُِظ ابُن َرَجٍب : »واْعَلْم أنَّ سؤاَل اهللِ َتَعالى ُدْوَن َخْلِقه 

والحاجِة  والَمْسَكنِة  ائِل  السَّ مَن  لِّ  الذُّ إْظهاُر  فيِه  ؤاَل  السُّ ألنَّ  الُمَتَعيُِّن؛  هو 

وَنْيِل  َرِر،  الضَّ هذا  َدْفِع  على  الَمْسُؤوِل  بُقدرِة  االِعتِراُف  وفيِه  واالْفتِقاِر، 

لُّ والْفتِقاُر إلَّ هللِ  الذُّ َيْصُلُح  ول   ، الَمنافِِع، وَدْرِء الَمضارِّ الَمْطُلوِب، وَجْلِب 

ُهمَّ َكما ُصنَْت  ُه َحِقَيقُة الِعبادِة، وكاَن اإلماُم أْحَمُد َيْدُعو ويقوُل: اللَّ وْحَدُه؛ ألنَّ

ُجوِد لَِغْيِرَك؛ َفُصنُْه َعِن الَمْسألِة لَِغْيِرِك.  وْجِهي َعِن السُّ

، وَجْلِب النَّْفِع ِسواُه. َكما قاَل: ﴿ٱ ٻ  رِّ  وال َيْقِدُر على َكْشِف الضُّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]يونس: 107[. 

وقاَل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

ائ ائەئ﴾ ]فاطر: 2[. 
واهللُ ُسـبحاَنه ُيِحـبُّ أْن ُيْسـأَل وُيْرَغـَب إليـِه فـي الَحوائـِج، وُيَلـحَّ فـي 

ُسـؤالِه وُدعائـِه، وَيْغَضـُب على َمـْن ال َيْسـأْلُه، وَيْسـَتْدِعي ِمْن ِعباِده ُسـؤاَلُه، 

)1(  »مجموع الفتاوى« )1/3٤٤(. 
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وُهـو قـاِدٌر علـى إْعطـاِء َخْلِقـه ُكلِّهـم ُسـْؤَلُهم ِمـْن َغيـِر أْن َينُْقَص ِمـْن ُمْلِكه 

َشـيٌء، والَمْخُلـوُق بِخالِف ذلـَك ُكلِّه؛ َيْكَرُه أْن ُيْسـأَل، وُيِحبُّ أْن ال ُيْسـأَل؛ 

لَِعْجـِزه وَفْقـِره وحاَجتِه. 

 ولِهذا قاَل وَهُب بُن ُمنَبٍِّه لَِرُجٍل كاَن َيْأتِي الُمَلوَك: وْيَحَك َتْأتي َمْن ُيغِلُق 

َعنَك باَبُه، وُيْظِهُر لَك َفْقَرُه، وُيواِري َعنَك ِغناُه، وَتَدُع َمْن َيْفتُح لَك باَبُه بنِْصِف 

ْيِل ونِْصِف النَّهاِر، وُيْظِهُر َلَك ِغناُه، ويقوُل: اْدُعنِي أْسَتِجْب َلَك.  اللَّ

اَك أْن َتْطُلَب َحوائَجَك إَلى َمْن أْغلَق ُدْوَنَك باَبُه،  وقاَل طاُووُس لَِعطاَء: إيَّ

أْن  أَمَرَك  الِقيامِة،  َيْوِم  إَلى  َمْفُتوٌح  باُبه  بَمْن  وَعَلْيَك  ِحجاَبُه،  ُدْوَنها  وَيْجَعَل 

َتْسأْلُه، ووَعَدَك أْن ُيِجيَبَك«)1(. 

ْنيا  ُه ُدعاَء َمْسـألٍة وَطَلـٍب؛ لَِجْلـِب َخْيٍر ِمْن َخْيـَرِي الدُّ اِعـي َيْدُعـو َربَّ فالدَّ

نيـا أو فـي اآلخـرِة، وهـذا ُدعـاُء  واآلِخـرِة، أْو أْن َيْدَفـَع َعنـُه ُسـوءًا فـي الدُّ

 . لِة لَمْسأ ا

َثوابِه  في  وراِجيًا  ِعقابِه،  ِمْن  خائٌف  وِجٌل،  وَقْلُبه    اهللَ  وَيْدُعو 

وإْنعاِمه في سائِر ِعباداتِه لَِربِّه. 

ْرَك ال َيْغِفُره اهللُ تعالى، وُهو  ْرِك؛ فإنَّ الشَّ َفْلَيْحَذْر أبناُء الُمسِلِميَن ِمَن الشِّ

ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ   : القائُل 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]النساء: ٤8[. 

)1(  »جامع الُعلوم والِحَكم« )361(. 
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ْكر:  عاِء والذِّ ]3[. َفْضُل الدُّ

ُع في  ُع في َمْسأَلتِه، َيَتخشَّ عاُء ُمنَاجاُة الَعبِد لَِربِّه، َيِقُف بيَن َيدْيِه، َيَتضرَّ الدُّ

ُه في َخَلواتِه.  ُمناجاتِه، ُيناِدي َربَّ

.. َعْبُدَك ُمْفَتِقٌر إَلْيَك في َحَركاتِه وَسَكناتِه.  .. يا َربِّ يا َربِّ

َعْبُدَك ُمْقبٌِل إَلْيَك ساِكٌب َلَك َعَبراتِه. 

َعْبُدَك َشاٍك أَلَم َقْلبِه وُحُرقاتِه. 

.. وبَِك انَتَصْر.  .. وَمعَك اْعَتزَّ َلَك َخَضْع.. وفِيَك َذلَّ

ْبُه ِمْن َرَحماتَِك، واْمنَْحُه َخْيراتَِك، وأْسبِْغ عليِه ِمْن َنْعمائَك.  َفَقرِّ

عاِء، ومـا أْكَرَمُه علـى اهللِ جلَّ جالله، هللِ ما أْسـَمى  هللِ مـا أَعْظـَم َشـأَن الدُّ

عـاَء ومـا أْحـالُه، والَعْبـُد رافِـٌع َيَدْيـِه لَِربِّه َقـْد نـاداُه، وبَِدْمِع الَعْيـِن حاكاُه  الدُّ

وناجاُه: 

ــَفُعُأناِجيــَك يف َلْيــِي ويف الَعــْنِ أْدمٌع ــَك َتْش ــٌة ِمنْ ــا ِلَ إلَّ َرْح  وم

ُخْفيًة؟ ُأناِجيَك  أْم  َجْهرًا  وأنَت لَِزْحِف الظِّلِّ والنَّمِل َتْسَمُعأأْدُعوَك 

ــي إْن كاَنــْت ُذُنــْوِب َكثِــرٌة ــُعإَلِ ــِب أْوَس ْن ــا اهللُ لِلذَّ ــُوَك ي َفَعْف

كُر؟  عاُء والذِّ َفلِماذا الدُّ

ألنَّ َفضائَلُهما َجِليلٌة، وَخْيراتُهما َجِزيلٌة، وأْسراَرُهما َعظِيمٌة، َفللِه َكْم ِمْن 

ْكر؟  عاِء والذِّ َبالٍء ونِْقمٍة ُدفَِع بالدُّ

ْكِر؟ عاِء والذِّ وَكْم ِمْن ُمِصيبٍة وِمْحنٍة ُرفَِعْت بالدُّ
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ْكِر؟ عاِء والذِّ َجُه اهللُ بالدُّ ، َفرَّ وَكْم ِمْن َهمٍّ وَغمٍّ

ْكِر؟ عاِء والذِّ وَكْم ِمْن نِْعمٍة وعافِيٍة، اْسُتْجِلَبْت بالدُّ

َفِللِه ما أْعَظَم َشْأَنُهما! وما أَجلَّ َمكاَنُهما!

َف على َفضائِلهما.   َفَجِديٌر بُكلِّ ُمْسِلٍم وُمسِلمٍة أْن َيَتَعرَّ

ُه:  عاِء أنَّ  وِمْن َفضائِل الدُّ

عاُء  1 ـ ِعبادٌة ِمْن أَجلِّ الِعباداِت، َبْل ُهو َجْوَهُرها وُلبُّها؛ لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ

هو الِعبادُة«)1(. 

 يقول الحافُِظ ابُن َرَجٍب الحنبليُّ : »وَقْوُله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا َسأْلَت؛ فاْسأِل اهللَ، 

ٿ  ٿ  ﴿ٿ  َتَعالى:  َقْولِه  ِمْن  ُمنْتَزٌع  هذا   » باهللِ فاْسَتِعْن  اْسَتَعنَْت؛  وإذا 

عاُء هو الِعبادُة«)2(.  ْغبُة إليِه، والدُّ ؤاَل هللِ هو ُدعاُؤُه، والرَّ ٿ﴾ فإنَّ السُّ

ٺ  ٺ  ﴿ڀ   : قـاَل  َتَعالـى:  اهللِ  ألْمـِر  َتْلبِيـٌة  ـ   2

ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
 .]60 ]غافـر: 

وقاَل : ﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ﴾ ]النساء: 32[. 
قاَل الحافُِظ ابُن َرَجٍب : »واهللُ ُسْبحاَنه ُيِحبُّ أْن ُيْسأَل وُيْرَغَب إليه 

)1(  سبق تخريجه )25(.

)2(  »جامع العلوم والحكم« )358(. 
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في الَحوائِج، وُيَلحَّ في ُسؤالِه وُدعائِه، وَيْغَضُب على َمْن ال َيْسأُلُه، وَيْسَتْدِعي 

ِمْن ِعباِده ُسؤاَلُه، وُهو قاِدٌر على إْعطاِء َخْلِقه ُكلِّهم ُسْؤَلُهم ِمْن َغْيِر أْن َينُْقَص 

ِمْن ُمْلِكه َشْيٌء، والَمْخُلوُق بِخالِف ذلَك ُكلِّه؛ َيْكَرُه أْن ُيْسأَل، وُيِحبُّ أْن ال 

ُيْسأَل؛ لَِعْجِزه وَفْقِره وحاَجتِه«)1(. 

اهللِ  على  أْكَرَم  َشيٌء  »َلْيَس  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِه   : اهللِ  على  َشْيٍء  أْكَرُم  ـ   3

عاِء«)2(. َتَعالى ِمَن الدُّ

﴿ڀ ٺ ٺ  ُسبحاَنه:  لَِقْولِه   : اهللِ  َغَضِب  ِمْن  َمنْجاٌة  ـ   4

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ﴾ ]غافر: 60[. 
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن لم َيْسأِل اهللَ؛ َيْغَضْب عليِه«)3(.

ــًة ــًا حاَج ــاَك َيْوم ــأَلنَّ أخ ــُب ال َتْس َج ــه ال ُتْ ــِذي أْبواُب ــِل الَّ  وَس

ــؤاَلُه  ــأُل َيْغَضــُباهللُ َيْغَضــُب إِْن َتَرْكــَت ُس ــْنَ ُيْس ــيُّ آَدَم ِح وُبنَ

نــا َتَتَقلَّــُب فاْجـــَعْل ُسـؤاَلـَك لِـإِلَلِه َفـإِنَّـام ِف َفْضــِل نِْعَمــِة َربِّ

5 ـ أْعَظُم وِسائِل التَّْثبِيِت على طاعِة اهللِ َتَعالى: قاَل ُسْبحاَنه: ﴿ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ﴾ ]آل عمران: 8[.

)1(  »جامع العلوم والحكم« )361(. 

أبي  حديث  والترمذي )3370( من  ماجه )3829(  وابن  أحمد )87٤8(  أخرجه    )2(

هريرة  وهو حسن. 

من حديث أبي  )3(  أخرجه أحمد )9701( وابن ماجه )3827( والترمذي )3373( 

هريرة  وهو حسٌن.
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ولَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »يا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي على ِدينَِك«)1(. 

ُهـمَّ َرْحَمَتَك  6ـ  بـِه ُتْدَفـُع وُتْرَفـُع الَمصائـُب والُكُربـاُت: لَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

أْرُجـو، َفـال َتِكْلنِي إَلى َنْفِسـي َطْرفـَة َعْيـٍن، وأْصِلْح لي َشـْأنِي ُكلَّـُه، ال إَلَه إالَّ 

أْنَت«)2(. 

في  َيُكوُن  ما  أْنَفِع  »وِمْن   : عِديُّ  السَّ حَمِن  الرَّ َعبُد  يُخ  الشَّ قاَل 

عاَء الَِّذي كاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعو بِه،  ُمالَحظِة ُمْسَتْقَبِل األُُموِر، اْستِْعماُل هذا الدُّ

ْنَيِويِّ بَقْلٍب  ، والدُّ ينِيِّ ِذي فيِه َصالُح ُمْسَتْقَبِله الدِّ عاِء الَّ فإذا َلِهَج الَعْبُد بهذا الدُّ

َق اهللُ َلُه ما َدعاُه وَرجاُه  ُق ذلَك؛ َحقَّ حاِضٍر، ونِّيٍة صاِدقٍة، َمَع اْجتِهاِده فِيما ُيَحقِّ

ه َفَرحًا وُسُرْورًا«)3(.  وَعِمَل َلُه، وانَقَلَب َهمُّ

ُهـمَّ إنِّـي َعْبـُدَك، وابُن  : لَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ 7 ـ بـِه ُيْدَفـُع الَهـمُّ وُيرَفـُع الَغـمُّ

َعْبـِدَك، وابُن أَمتِـَك، ناِصَيتِي بَيـِدَك، ماٍض فِـيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل فِـيَّ َقضاُؤَك، 

ْيَت بـِه َنْفَسـَك، أْو أْنَزْلَتـُه فـي ِكتابِـَك، أْو  أْسـأُلَك بـُكلِّ اْسـٍم هـو َلـَك، َسـمَّ

ْمَتـُه أَحـدًا ِمْن َخْلِقـَك، أِو اْسـَتْأَثْرَت بِه في ِعْلـِم الَغْيِب ِعنْـَدَك، أْن َتْجَعَل  َعلَّ

)1(  أخرجه أحمد )12107( وابن ماجه )383٤( والترمذي )21٤0( من حديث أنس 

 وهو صحيح. 

من   ،)9766( »الكبرى«  والنَّسائي   )5090( داود  وأبو   )20٤30( أحمد  أخرجه    )2(

حديث أبي بكرة  وهو حسن. 

)3(  »الوسائل المفيدة للحياة السعيدة« )21( بتصرف. 
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ي«)1(.  الُقـْرآَن َربِيـَع َقْلبِـي، وُنـوَر َصـْدِري، وِجالَء ُحْزنِـي، وَذهـاَب َهمِّ

8 ـ بِه ُتْجَلُب الَخْيراُت، وُتْمنَُح األُْعطِياُت: قاَل ُسْبحاَنه: ﴿ى ائ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ ىئ ىئ﴾ ]البقرة: 186[. 

ولَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو بَدْعوٍة َلْيَس فيها إْثٌم، وال َقطِيعُة َرِحٍم، 

ِخَرها َلُه في  َل َلُه َدْعوُتُه، وإّما أْن َيدَّ إالَّ أْعطاُه اهللُ بها إْحَدى َثالٍث: إّما أْن ُتَعجَّ

وِء ِمْثَلها«)2(  ا أْن َيْصِرَف َعنُه مَن السُّ اآلِخرِة، وإمَّ

ُهمَّ أْصِلْح لي  ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ لَِقْولِه  الُمْسَتْقَبِل:  لِلتَّْوفِيِق والنَّجاِح في  َسَبٌب  ـ   9

تِي فيها َمعاِشي، وأْصِلْح لي  ِدينِي الَِّذي هو ِعْصمُة أْمِري، وأْصِلْح لي ُدْنياَي الَّ

تِي فيها َمعاِدي، واْجَعِل الَحياَة ِزيادًة لي في ُكلِّ َخْيٍر، واْجَعِل الَمْوَت  آِخَرتِي الَّ

 .)3(» راحًة لي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

10 ـ بِه ُتْقَبُل التَّْوباُت: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »قاَل اهللُ : يا ابَن آَدَم، إنََّك ما 

َدَعْوَتنِي وَرَجْوَتنِي؛ َغَفْرُت َلَك على ما كاَن فِيَك وال ُأبالِي. 

في  حبَّان  وابن   ،)690/1( »المستدرك«  في  والحاكم   ،)3712( أحمد  أخرجه    )1(

»الصحيح« )253/3(، وأبو يعلى في »المسند« )199/9(. وانظر: »التَّلخيص الحبير« 

حه، من حديث ابن  البن حجر )175/٤(، و»جالء األفهام« البن القيَّم )152( وصحَّ

 . مسعود

)2(  أخرجه أحمد )11133( من حديث أبي سعيٍد  وإسناُده جيٌِّد. 

 . 3(  أخرجه مسلم )2720( من حديث أبي هريرة(
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ـماِء، ُثـمَّ اْسـَتْغَفْرَتنِي؛ َغَفْرُت   يـا ابـَن آَدَم، َلـْو َبَلَغـْت ُذُنوُبـَك َعنـاَن السَّ

ُأبالِي.  وال  َلـَك 

 يا ابَن آَدَم، إنََّك َلْو أَتْيَتنِي بُقَراِب األْرِض َخطايا، ُثمَّ َلِقيَتنِي ال ُتْشِرُك بي 

َشْيئًا؛ ألَتْيُتَك بُقرابِها َمْغِفرًة«)1(. 

الباَس،  أْذِهِب  النَّاس،  ُهمَّ َربَّ  لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ ُتْشَفى األْمراُض:  بِه  11 ـ 

افِي، ال ِشفاَء إالَّ ِشفاُؤَك، ِشفاًء ال ُيغاِدُر َسَقمًا«)2(.  اْشِفه وأْنَت الشَّ

اِعي َيدْيِه هللِ، وناَدى َمْوالُه، وأَلحَّ في ُدعائِه، واْسَتْجَمَع َمفاتِيَح  فإذا َرَفَع الدَّ

؛ أجاَب اهللُ َدْعوَتُه، وَلبَّى َلُه ُمنْيَتُه، كيَف ال،  دِّ الَقُبوِل؛ وَتوقَّى أْسباَب الَمنِْع والرَّ

 وُهو أْكَرُم األْكَرِميَن، وِمْن َكَرِمه أْن ال َيُردَّ َيَدْيِن ُرفَِعتا َلُه خائبَتْيِن؛ لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ 

ُجُل إليه َيَدْيِه أْن َيُردَُّهما ِصْفرًا خائَبَتْيِن«)3(.  َحِييٌّ َكِريٌم، َيْسَتْحِيي إذا َرَفَع الرَّ

ا كاَن َيْوُم  12 ـ بِه النَّْصُر على األْعداِء: قاَل ُعَمُر بُن الَخطَّاِب : َلمَّ

َبْدٍر، َنَظَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَلى الُمْشِرِكيَن وُهْم أْلٌف، وأْصحاُبه َثالُث ِمئٍة وتِْسعَة 

ُهمَّ  َعَشَر َرُجاًل، فاْسَتْقَبَل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الِقْبلَة، ُثمَّ َمدَّ َيَدْيِه َفَجَعَل َيْهتُِف بَربِّه: »اللَّ

ُهمَّ إْن َتْهلِْك َهِذه الِعصابُة ِمْن  ُهمَّ آِت ما وَعْدَتنِي. اللَّ أْنِجْز لي ما وَعْدَتنِي. اللَّ

أْهِل اإلْساِم ل ُتْعَبْد في األْرِض«. 

)1(  أخرجه الترمذي )35٤0( من حديث أنس  وهو حسن. 

 . 2(  أخرجه البخاري )57٤3( مسلم )2191( من حديث عائشة(

والترمذي   )1٤88( داود  وأبو   )3865( ماجه  وابن   )23715( أحمد  أخرجه    )3(

)3556( من حديث سلمان ، وهو صحيح. 
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ًا َيَدْيـِه، ُمْسـَتْقبَِل الِقْبلِة؛ َحتَّـى َسـَقَط ِرداُؤه َعْن   َفمـا زاَل َيْهتِـُف بَربِّـه مـادَّ

َمنِْكَبْيـِه؛ َفأتـاُه أبـو َبْكـٍر، َفأَخـَذ ِرداَءُه، َفأْلقـاُه علـى َمنِْكَبْيـِه، ُثـمَّ الَتَزَمـُه ِمـْن 

ُه َسـُينِْجُز َلَك مـا وَعَدَك؛  ورائـِه، وقـاَل: يا َنبِـيَّ اهللِ، َكفاَك ُمناَشـَدُتَك َربََّك؛ فإنَّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   : اهللُ  َفأْنـَزَل 

بالمالئكـِة«)1(.  ُه اهللُ  َفأَمـدَّ ڀ ڀ﴾؛ 

13 ـ َخْيُر ما َينَْفُع الَمْوَتى: لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا ماَت اإلنساُن اْنَقَطَع َعمُلُه إالَّ 

ِمْن ثالثٍة: أو َولٍد صالٍح َيْدُعو لُه«)2(.

ا ماَت أبِي َجِزْعُت عليِه َجَزعًا َشِديدًا؛ َفُكنُْت  ِق: َلمَّ قاَل الَفْضُل بُن الُموفَّ

ْرُت َعْن ذلَك ما شاَء اهللُ، ُثمَّ إنِّي أَتْيُته َيْومًا،  آتِي َقْبَرُه في ُكلِّ َيْوٍم، ُثمَّ إنِّي َقصَّ

َفَبْينا أنا جالٌِس ِعنَْد الَقْبِر، َغَلَبْتنِي َعْيناَي؛ َفنِْمُت، َفَرأْيُت َكأنَّ َقْبَر أبِي َقِد انَفَرَج، 

ا  حًا أْكفاَنُه، عليِه ِسْحنُة الُمْوَتى، قاَل: َكأنِّي َبَكْيُت َلمَّ ُه قاِعٌد في َقْبِره ُمَتوشِّ وَكأنَّ

، ما َبطَّأ بَك َعنِّي؟ َرأْيُتُه؛ فقاَل: ياُبنَيَّ

قاَل: ُقْلُت وإنََّك َلَتْعَلُم بَمِجيئي؟!

ٍة إالَّ َعِلْمُتها، وَقْد ُكنَْت َتْأتِينِي؛ َفُأَسرُّ بَك وُيَسرُّ َمْن  قاَل: ما ِجْئَت ِمْن َمرَّ

َحْولِي بُدعائَك. 

)1(  أخرجه مسلم )1763(. 

 . 2(  أخرجه مسلم )1631( من حديث أبي هريرة(
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قاَل: َفُكنُْت َبْعُد آتِيِه َكثِيرًا)1(.

ٌف: َتذاَكْرُت ما ِجمـاُع الَخــْيِر؟ فإذا  14 ـ جاِمـٌع لِـُكلِّ َخْيـٍر: قـال ُمَطـرِّ

ـالُة، وإذا هـو فـي َيـِد اهللِ ، وإذا أْنـَت ال  ـْوُم، والصَّ الَخيـُر َكثِيـٌر: الصَّ

َتْقـِدُر علـى مـا في َيـِد اهللِ  إالَّ أْن َتْسـأَلُه؛ َفُيْعطَِيـَك؛ فإذا ِجمـاُع الَخْيِر: 

عاُء)2(.  الدُّ

ها وأْعاَها، وُهو ُلبُّ األمِر، وُقْطُب َرحاَها: وهو األُنـُْس  15 ـ وُهو َأَهمُّ

 . ِباهلل

وُهـو ُروُح الُقْرِب هللِ : ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 

ىئ﴾  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
]البقـرة: 186[.

بِّ  الرَّ ِمَن  ُقْرَبُه  ُيوِجُب  البِرَّ واإلْحَساَن واللُّْطَف:  الَقْلِب هذا  فاستِْحَضاُر 

 .

وَقْرُبـُه ِمنـُه ُيوِجُب لـُه »األُْنـَس«، واألُْنـُس َثمَرُة الطَّاعـِة والَمحبَّـِة، فُكلُّ 

ُمطِيـٍع ُمْسـتْأنٌِس، وُكلُّ َعـاٍص ُمْسـَتوِحٌش، والُقـْرُب ُيوِجـُب األُْنـَس والَهْيبَة 

 .)3( والَمَحبََّة 

وح« البن القيم  )1(  انظر: »شـعب اإليمـان« البيهقـي )299/10( وراجع كتـاب: »الـرُّ

)5/1( المسـألة األولى.

هد« لإلمام أحمد بن حنبل )2٤1(.  )2(  »الزُّ

)3(  انظر: »مدارج السالكين« البن القيم )23٤/3( منزلة: األنس باهلل. 
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اهللَ  َنسأُل  بانيَُّة؟!  الرَّ الَمحبَُّة  وهِذه  األُنِس،  هذا  وَراَء  بعُد  َنِعيٍم  فأيُّ 

 ِمن َواِسِع َفْضِله. 

كِر:  ا َفْضُل الذِّ  وأمَّ

ْكـــِر وعظيَم أَثـــِره، ولهذا  فقــد ورَدْت أحاِديــُث كثيــرٌة ُتبيِّــن َفْضــَل الذِّ

ــْن  ــه ِم ــا جــاء فــي َفْضِل ــه )1(، وممَّ ــُر اهللَ َعلــى ُكلِّ َأْحَيانِ كاَن النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُك

َقولـِـه:

ـ َعــْن َأبـِـي ُهَرْيــَرَة ، قــال: قــال َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هلِلِ َماَلِئَكــًة 

ْكِر، َفــإَذا َوَجــُدوا َقْوًما َيْذُكــُروَن اهللَ  ــُرِق َيْلَتِمُســوَن َأْهــَل الذِّ  َيُطوُفــوَن فـِـي الطُّ

وا إلى َحاَجتُِكْم. َتنَاَدْوا: َهُلمُّ

ْنَيا. َماِء الدُّ وَنُهم بَِأْجنَِحتِِهم إلى السَّ  قال: َفَيُحفُّ

 قال: َفَيْسَأُلُهم َربُُّهم، َوُهَو َأْعلُم ِمنُْهم، َما َيُقوُل ِعَباِدي؟

ُدوَنَك.  َقاُلوا: َيُقوُلوَن: ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكبُِّروَنَك َوَيْحَمُدوَنَك َوُيَمجِّ

قال: َفَيُقوُل: َهْل َرَأْونِي؟ قال: َفَيُقوُلوَن: الَ َواهللِ َما َرَأْوَك؟ 

 قال: َفَيُقوُل: َوَكْيَف لْو َرَأْونِي؟ 

 قــال: َيُقوُلــوَن: لــْو َرَأْوَك َكاُنــوا َأَشــدَّ لــَك ِعَبــاَدًة، َوَأَشــدَّ لــَك َتْمِجيًدا 

َوَتْحِميــًدا، َوَأْكَثــَر لَك َتْســبِيًحا.

)1(   أخرجـه البخـاري ُمعلَّقـًا بـن يـدي حديـث )63٤( وموصـواًل: مسـلم )373( من 

 . حديـث عائشـة
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ــوُل:  ــَة. قــال: َيُق ــا َيْســَأُلونِي؟ قــال: َيْســَأُلوَنَك الَجنَّ ــوُل: َفَم قــال: َيُق

ــْل َرَأْوَهــا؟ َوَه

ــَف لــو  ــا َرَأْوَهــا. قــال: َيُقــوُل: َفَكْي ــا َربِّ َم  قــال: َيُقوُلــوَن: الَ َواهللِ َي

ُهــم َرَأْوَهــا؟ َأنَّ

ُهــم َرَأْوَهــا َكاُنــوا َأَشــدَّ َعلْيَهــا ِحْرًصــا، َوَأَشــدَّ   قــال: َيُقوُلــوَن: لــو َأنَّ

ُذوَن؟ قــال: َيُقوُلــوَن: ِمــَن  لَهــا َطلًبــا، َوَأْعَظــَم فِيَهــا َرْغَبــًة، قــال: َفِمــمَّ َيَتَعــوَّ

النَّــاِر.

 قال: َيُقوُل: َوَهْل َرَأْوَها؟ 

ــو  ــَف ل ــوُل: َفَكْي ــا. قــال: َيُق ــا َرَأْوَه ــا َربِّ َم ــوَن: الَ َواهللِ َي قــال: َيُقوُل

ــا؟  َرَأْوَه

ــا  ــدَّ لَه ــَراًرا، َوَأَش ــا فِ ــدَّ ِمنَْه ــوا َأَش ــا َكاُن ــو َرَأْوَه ــوَن: ل ــال: َيُقوُل ق

َمَخاَفــًة.

 قال: َفَيُقوُل: َفُأْشِهُدُكم َأنِّي َقْد َغَفْرُت لُهم.

ــا  َم ــم، إنَّ ــس ِمنُْه ــاَلٌن لي ــم ُف ــِة: فِيِه ــَن الَماَلِئَك ــٌك ِم ــوُل َمَل ــال: َيُق  ق
ــُهْم. )1( ــم َجِليُس ــَقى بِِه ــاُء الَ َيْش ــُم الُجلَس ــال: ُه ــٍة. ق ــاَء لَِحاَج َج

ـ وَعــْن َأبـِـي ُهَرْيــَرَة ، قــال: قــال النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:»َيُقــوُل اهللُ َتَعالى: 

ــي َنْفِســِه  ــإْن َذَكَرنِــي فِ ــي، َوَأنــا َمَعــُه إَذا َذَكَرنِــي، َف ــِدي بِ ــَد َظــنِّ َعْب َأنــا ِعنْ

)1(   أخرجه البخاري )6٤08( ومسلم )2689(.
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َذَكْرُتــُه فـِـي َنْفِســي، َوإْن َذَكَرنـِـي فـِـي َمــإٍل َذَكْرُتــُه فـِـي َمــإٍل َخْيــٍر ِمنُْهــم، َوإْن 

ْبــُت إلْيــِه  َب إلــيَّ ِذَراًعــا َتَقرَّ ْبــُت إلْيــِه ِذَراًعــا، َوإْن َتَقــرَّ َب إلــيَّ بِِشــْبٍر َتَقرَّ َتَقــرَّ

َباًعــا، َوإْن َأَتانـِـي َيْمِشــي َأَتْيُتــُه َهْرَولــًة«)1(.

َعلـى  ُمَعاِوَيـُة  َخـَرَج  قـال:   ، الُخـْدِريِّ  َسـِعيٍد  أبِـي  وَعـْن  ـ 

َحْلَقـٍة فِـي الَمْسـِجِد، َفقـال: َمـا َأْجلَسـُكْم؟ َقاُلـوا: َجلْسـنا َنْذُكـُر اهللَ، قـال 

آهللِ َمـا َأْجلَسـُكم إالَّ َذاَك؟ َقاُلـوا: َواهللِ َمـا َأْجلَسـنا إالَّ َذاَك، قـال: َأَمـا إنِّي لم 

َأْسـَتْحِلْفُكم ُتْهَمـًة لُكـم، َوَمـا َكاَن َأَحـٌد بَِمنِْزلتِي ِمـْن َرُسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَقلَّ َعنُْه 

ي، َوإنَّ َرُسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخـَرَج َعلـى َحْلَقٍة ِمـْن َأْصَحابِـِه، َفقال: »َما  َحِديًثـا ِمنِـّ

َأْجلَسـُكْم؟« َقاُلوا: َجلْسـنا َنْذُكُر اهللَ َوَنْحَمُدُه َعلى َما َهَدانا لإِْلْسـالِم، َوَمنَّ بِِه 

َعلْينَـا، قال: »آهللِ َما َأْجلَسـُكم إالَّ َذاَك؟« َقاُلوا: َواهللِ َما َأْجلَسـنا إالَّ َذاَك، قال: 

ُه َأَتانِي ِجْبِريـُل َفَأْخَبَرنِـي، َأنَّ اهللَ   »َأَمـا إنِّي لـم َأْسـَتْحِلْفُكم ُتْهَمًة لُكـم، َولِكنّـَ

 ُيَباِهي بُِكُم الَمائَِكَة«)2(.

ْرَداِء ، قال: قـال النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأالَ ُأَنبُِّئُكـم بَِخْيِر  ـ وَعـْن َأبِـي الـدَّ

َأْعَمالُِكـم، َوَأْزَكاَهـا ِعنْـَد َمِليِكُكـم، َوَأْرَفِعَهـا فِـي َدَرَجاتُِكـم َوَخْيـٌر لُكم ِمْن 

ُكم َفَتْضِرُبـوا َأْعنَاَقُهم  َهـِب َوالـَوِرِق، َوَخْيٌر لُكم ِمـْن َأْن َتْلَقـْوا َعُدوَّ إْنَفـاِق الذَّ

َوَيْضِرُبـوا َأْعنَاَقُكـْم؟ َقاُلـوا: َبلى. قـال: ِذْكـُر اهللِ َتَعالى«)3(.

)1(   أخرجه البخاري )7٤05( ومسلم )2675(.

)2(   أخرجه مسلم )2701(.

)3(   أخرجه أمحد )21702( وابن ماجه )3790( والرتمذي )3377( وهو صحيح.
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ـ وَعـْن َعْبـِد اهللِ ْبِن ُبْسـٍر ، قـال: َأَتى النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَرابِيَّـاِن، َفقال 

ـُد؟ قـال النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : »َمـْن َطـاَل ُعْمُره،  َجـاِل َيـا ُمَحمَّ َأَحُدُهَمـا: َمـْن َخْيـُر الرِّ

وَحُسـَن َعَمُلـه«، َوقـال اآلَخـُر: إنَّ َشـَراِئَع اإلْسـالِم َقـْد َكُثـَرْت َعلْينـا، َفَباٌب 

ـُك بِـِه َجاِمٌع؟ قال: »ال َيَزاُل لَِسـاُنَك َرْطًبـا ِمْن ِذْكـِر اهللِ«)1( وَغيُرها كثيٌر. َنَتَمسَّ

ْكـــِر َتْحَتــوي علــى َجليِل  وَهــِذه األحاديــُث الُمتكاثِـــرُة فــي َفْضــِل الذِّ

ــم الَجْوزيــِة  ــذا فقــد قــاَل اإلمــاُم ابــُن القيِّ الَفوائــِد، وَكبيــِر الَمقاِصــِد، ولَِه

 فــي فوائــِده أكثــر ِمــن مئــِة فائــدٍة، وعــدَّ ِمنْهــا: 

يطاَن وَيْقمُعه.  )1( أنَّه َيطرُد الشَّ

 . حمَن )2( أّنه ُيْرِضي الرَّ

ُه ُيِزيُل الهمَّ والغمَّ عن القلِب.  )3( أنَّ

روَر والَبسَط.  ُه َيجِلُب للقلِب الفرَح والسُّ )٤( أنَّ

ي القلَب والَبدَن.  ُه ُيقوِّ )5( أنَّ

ُر الوجَه والقلَب.  ُه ُينوِّ )6( أنَّ

زَق.  ُه َيجِلُب الرِّ )7( أنَّ

اكَر الَمهابَة والَحالوَة والنَّْضرَة.  ُه َيْكُسو الذَّ )8( أنَّ

ين، وَمداُر  ُه ُيوِرُثه الَمحبَّة التي هي ُروُح اإلسالِم، وُقطُب َرَحى الدِّ )9( أنَّ

عادِة والنَّجاِة.  السَّ

)1(   أخرجه أمحد )17680( وابن ماجه )3793( والرتمذي )3375( وهو صحيح.
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ُه  كأنَّ اهللَ  فَيعُبَد  باِب اإلحساِن؛  في  ُيْدِخَلُه  الُمراقبَة حتى  ُيوِرُثه  ُه  أنَّ  )10(

كِر إلى َمقاِم اإلحساِن، كما ال َسبيَل للقاِعِد إلى  َيراُه، ول سبيَل للغافِِل عِن الذِّ

الوُصوِل إلى البيِت. 

 . ِجوِعُ إلى اهلل ُه ُيوِرُثه اإلنابَة؛ وهي الرُّ )11( أنَّ

منه،  ُقْرُبه  يكون    هللِ  ِذْكِره  َقْدِر  فعلى  منه،  الُقْرَب  ُيوِرُثه  ُه  أنَّ  )12(

وعلى َقْدِر َغْفلتِه يكون ُبْعده عنه. 

كَر ازداَد  ُه َيفتُح له بابًا عظِيمًا ِمن أبواِب الَمعرَفِة، وكلَّما أكثَر الذِّ )13( أنَّ

ِمَن الَمْعرفِة. 

ِة اسـتيالئه علـى َقْلبِه  ه  وإجاللِه؛ لِشـدَّ ـُه ُيوِرُثـه الَهْيبـَة لربِّ )1٤( أنَّ

وُحُضـوِره مـَع اهللِ تعالـى، بخـالِف الغافِـِل؛ فـإنَّ ِحَجـاَب الَهْيبـِة َرقيـٌق في 

 . َقْلبِه

ائ﴾  ﴿ى  تعالى:  قال  كما  له،  تعالى  اهللِ  ِذْكَر  ُيوِرُثه  ُه  أنَّ  )15(

كِر إلَّ هِذه َوْحَدها لَكَفى بها َفْضًا وَشرفًا.  ]البقرة: 152[. ولو َلْم َيُكْن في الذِّ

ُه ُيوِرُثه حياَة القلِب.  )16( أنَّ

إذا  الِجْسِم  بَمنِزَلِة  العبُد صاَر  فقَدُه  فإذا  وِح،  والرُّ القلِب  ُقوُت  ُه  أنَّ  )17(

ِحْيَل بينَُه وبيَن ُقوتِه. 

ُه ُيوِرُث ِجالَء القلِب ِمن َصدئِه.  )18( أنَّ

ُه َيُحطُّ الَخطايا وُيْذِهُبها؛ فإنَّه ِمن أعظِم الحسناِت، والَحسناُت  أنَّ  )19(

يئاِت.  ُيْذِهْبَن السِّ
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 . ه ُه ُيِزيُل الَوْحشَة بيَن العبِد وبيَن ربِّ )20( أنَّ

عنَد  بصاِحبِه  ُر  ُيذكِّ وَتْحِميٍد؛  َتْسبِيٍح  ِمن    ه  ربَّ العبِد  ِذْكَر  أنَّ   )21(

ِة.  دَّ الشِّ

ِة.  دَّ خاِء عَرَفُه في الشِّ َف إلى اهللِ تعالى بِذْكِره في الرَّ )22( أنَّ العبَد إذا َتعرَّ

ي ِمن َعذاِب اهللِ تعالى.  ُه ُينْجِّ  )23( أنَّ

حمِة، وُحُفـوِف الَمالئكِة  ـكينِة، وِغْشـياِن الرَّ )2٤( أنَّـُه َسـبُب َتنِْزيِل السَّ

اكِر.  بالذَّ

والُفْحِش  والَكِذِب  والنَّميمِة  الِغْيبِة  عِن  اللِّساِن  اشتَِغاِل  َسبُب  أنَّه   )25(

َد لساَنه ِذْكَر اهللِ صاَن اهللُ لساَنُه عِن الباطِِل واللَُّغو.  والباطِِل، فَمْن عوَّ

ْغـِو والَغفلِة  كـِر َمجالِـُس المالئكـِة، وَمجالِـَس اللَّ )26( أنَّ َمجالِـَس الذِّ

ـياطيِن، َفْلَيتَخيَّـِر العبـُد أْعَجَبُهمـا إليـه، وأْولُهمـا بـه؛ فهو َمع  َمجالِـُس الشَّ

نيـا واآلخرِة.  أْهلِـه فـي الدُّ

الُمباَرُك أينما  وهذا ُهو  بِذْكِره وَيْسعُد به َجليُسُه،  اكُر  َيْسَعُد الذَّ ُه  أنَّ  )27(

ِغي بعْكِسه.  كاَن، والغافُل والالَّ

ُن العبَد ِمَن الَحْسرِة يوَم القيامِة.  ُه ُيؤمِّ )28( أنَّ

العبَد يوَم الحرِّ  تعالى  الَخْلوِة سبٌب إلظالِل اهللِ  الُبكاِء في  ُه مَع  أنَّ  )29(

بظِلِّ  ُمْسَتظِلٌّ  اكُِر  الذَّ وهذا  الشمِس،  حرِّ  في  والنَّاس  َعْرِشه،  ظِلِّ  في  األكبِر 

 . حمِن َعْرِش الرَّ
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ائليَن.  اِكَر أفضَل ما ُيْعطِي السَّ )30( أنَّ االشتَِغاَل به َسبٌب لَعطاِء اهللِ الذَّ

ُه أيَسُر العباَداِت، وُهو ِمن َأجلِّها وأفَضلِها.  )31( أنَّ

ُه ِغَراُس الَجنَِّة.  )32( أنَّ

)33( أنَّ الَعطاَء والَفْضَل الذي ُرتَِّب عليه لم ُيرتَّْب على غيِره ِمَن األعماِل. 

ُهو  الذي  نِْسيانِه  ِمن  األماَن  ُيوِجُب    بِّ  الرَّ ِذْكِر  َدواَم  أنَّ   )3٤(

َسبُب شقاِء العبِد في َمعاِشه وَمعاِده. 

َهِج به، وأْن ال  ول َسبيَل إلى األماِن ِمن ذلك إلَّ بَدواِم ِذْكِر اهللِ تعالى واللَّ

يزال اللِّساُن َرْطبًا به، وأْن ُينِْزَلُه َمنزلَة حياتِه التي ال ِغنَى له عنها، وَمنزلَة ِغَذائه 

ِة الَعطِش، وبمنزلِة  الذي إذا فَقَدُه َفسَد ِجْسُمه وَهلَك، وبمنزَلِة الماِء عنَد ِشدَّ

ُموِم.  ِة الشتاِء والسَّ )1( في ِشدَّ ِد، وبمنزلِة الِكنِّ اللِّباِس في الحرِّ والَبْرٍ

َهالُك  فأيَن  وأعظَم؛  الَمنزلَة  بهذه  منه  اهللِ  ِذْكَر  ُينِزَل  أْن  بالعبِد:  فحقيٌق 

وِح والقلِب وفساُدُهما ِمن هالِك الَبدِن وفساِده؟ وهذا َهالٌك ال ُبدَّ منه وقد  الرُّ

وِح فهالٌك ال ُيْرَجى معه صالٌح وال  ا َهالُك القلِب والرُّ َيْعُقُبه صالُح األبِد، وأمَّ

َة إالَّ باهللِ الَعليِّ العظيِم.  فالٌح، وال حوَل وال قوَّ

كِر وإدامتِه إلَّ هذه الفائدُة َوْحدها لكَفى بها.  ولو لم يُكْن في فوائِد الذِّ

العبَد في جميِع أحوالِه، وليَس في األعماِل شيٌء  ُيسيُِّر  ْكَر  الذِّ أنَّ   )35(

فراِشه،  على  نائٌم  وهو  العبَد  ُيسيُِّر  إنه  حتى  مثله،  واألحواَل  األوقات  َيُعمُّ 

فَيْسبُِق القائَم مع الغفلِة، وذلك فضُل اهللِ ُيؤتيه َمن يشاء. 

: كلُّ شيٍء َوَقى شيئًا وَسَتره ِمن بأس الحرِّ والبرد.  )1(  الكِنُّ
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نيـا، وُنـوٌر لـه فـي َقْبـِره، وُنـوٌر لـه  اِكـِر فـي الدُّ ْكـَر ُنـوٌر للذَّ  )36( أنَّ الذِّ

ـراِط، فما اسـتناَرِت الُقلـوُب والُقبوُر  فـي َمعـاِده، َيْسـعى بيَن َيدْيـِه على الصِّ

بمثـِل ِذْكـِر اهللِ تعالى. 

خوِل  ْكـَر رأُس األمـوِر؛ فَمـْن ُفتِـح له فيـه فقد ُفتِح له بـاُب الدُّ )37( أنَّ الذِّ

ه  َيِجـْد عنـده كلَّ ما يريد،  ـْر وْلَيدُخـل علـى ربِّ علـى اهلل ، فْلَيتطهَّ

ه  فاته كلُّ شـيء.  ه  وَجـَد كلَّ شـيٍء، وإْن فاتـه ربُّ فـإْن وجـد ربَّ

 ، ِها شيٌء اْلبتََّة إالَّ ِذْكُر اهلل ًة وفاَقًة ال َيُسدُّ  )38( أنَّ في الَقْلِب َخلَّ

اِكُر بطريِق األَصاَلِة، واللِّساُن  كُر ِشعاَر القلِب بَحْيُث يكوُن ُهو الذَّ فإذا صاَر الذِّ

َة وُيْغنِي الفاقَة.  كُر الذي َيُسدُّ الَخلَّ َتبٌع له، فَهذا ُهو الذِّ

ُد  وُيَبعِّ البعيَد  ُب  وُيقرِّ الُمجَتِمَع،  ُق  وُيفرِّ َق  الُمتفرِّ يجَمُع  ْكَر  الذِّ أنَّ   )39(

وُعُزوِمه،  وُهُموِمه  وإَرادتِه  َقْلبِه  ِمْن  العبِد  على  َق  َتفرَّ ما  فَيجَمُع  القريَب؛ 

كلُّ  والحياُة  له،  وانِفَراطِها  عليه  وَتَشتُّتِها  َتْفِرقتِها  في  العذاِب  كلُّ  والعذاُب 

ه وَعْزِمه وإَرادتِه.  الحياِة والنَّعيُم في اجتماِع َقْلبِه وَهمِّ

ُق ما اجتمَع عليه من الُهُموِم والُغُموِم واألحزاِن والَحسراِت على   وُيفرِّ

َفْوِت ُحُظوظِه ومطالِبه. 

عنه  َتتَساقُط  حتى  وأْوزاِره،  وَخطاياُه  ُذُنوبِه  ِمن  عليه  اجتَمَع  ما  ُق  وُيفرِّ

 . وَتتالشى وَتْضَمِحلَّ

يطاِن.  ُق ما اجتَمَع على َحْربِه ِمن ُجنِْد الشَّ  وُيفرِّ

ْكَر ُينبُِّه القلَب ِمن َنْوِمه، وُيوِقُظه ِمن ِسنَتِه.  )٤0( أنَّ الذِّ
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ر إليهـا  ُتْثِمـُر الَمعـارَف واألحـواَل التـي َشـمَّ ْكـَر َشـجرٌة  )٤1( أنَّ الذِّ

كـِر.  ـالُِكوَن، فـا َسـبيَل إلـى نيـِل ثِماِرهـا إلَّ ِمـن َشـجرِة الذِّ السَّ

َمِعيٌَّة  الَمِعيَُّة  وهذه  معه.  وَمْذُكوُره  َمْذُكوِره،  ِمن  قريٌب  اِكَر  الذَّ أنَّ   )٤2(

ِة؛ فهي َمِعيٌَّة بالُقْرِب والَوليُة والَمحبَُّة  ٌة غيُر َمِعيَِّة الِعْلِم واإلحاَطِة العامَّ خاصَّ

والنُّْصرِة والتَّوفيِق. 

المعيَِّة  ِمن  ُيْشبِهها شيٌء، وهي أخصُّ  َمعيٌَّة ل  اكِر  للذَّ الحاِصلُة  والَمعيَُّة 

الحاِصلِة للُمحِسِن والُمتَّقِي. 

قاِب، وَنفقَة األمواِل، والَحْمَل على الخيِل،  ْكَر َيْعِدُل ِعْتَق الرِّ )٤3( أنَّ الذِّ

 . ِيِف في َسبيِل اهلل ْرَب بالسَّ والضَّ

كِر، فَما َشكَر اهللَ تعالى َمْن َلْم َيْذُكْرُه.  ْكَر َرأُس الشُّ )٤٤( أنَّ الذِّ

)٤5( أنَّ أكرَم الَخلِق على اهللِ تعالى ِمَن الُمتَّقيَن َمن ال َيزاُل لساُنه َرْطبًا 

بِذْكِر اهللِ. 

أْن  للعبِد  فينبغي  ِذْكُر اهللِ تعالى،  ُيِذيُبها إالَّ  القلِب َقسوًة ال  )٤6( أنَّ في 

ُيَداِوي َقْسوَة قْلبِه بِذْكِر اهللِ تعالى. 

َمريضٌة  فالُقلوُب  َمرُضُه،  والَغفلَة  وَدواُؤه،  القلِب  شفاُء  ْكَر  الذِّ أنَّ   )٤7(

وِشَفاُؤها وَدواُؤها في ِذْكِر اهللِ تعالى. 

، وَرأُسها، والَغفلُة أصُل ُمعاَداتِه  كَر َأصُل ُمواالِة اهللِ  )٤8( أنَّ الذِّ

ه  حتى ُيحبَّه؛ فُيوالِْيِه، وال يزاُل َيغُفُل  ها؛ فإنَّ العبَد ال َيزاُل َيذُكُر ربَّ وُأسُّ

عنه حتى ُيْبغَضه؛ فُيعاِديه. 
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اهللِ  ِذْكِر  بمثِل  نَِقُمه  واسُتْدفِعْت    اهللِ  نَِعُم  اسُتْجِلبْت  ما  ُه  أنَّ  )٤9(

اٌع للنَِّقم.  ٌب للنَِّعِم، دفَّ كُر َجاَّ تعالى؛ فالذِّ

اِكـِر، وَمْن  ْكـَر ُيوِجـُب صـالَة اهللِ  ومالئكتِـه علـى الذَّ )50( أنَّ الذِّ

صلَّـى اهللُ تعالـى عليـه ومائكُتـه فقد أفلـَح كلَّ الَفـاِح وفـاَز كلَّ الَفوِز. 

فْلَيْسـتوطِن  نيـا؛  الدُّ فـي  ِة  الجنّـَ َيسـُكَن ريـاَض  أْن  َمـن شـاَء  أنَّ   )51(

ْكـِر.  الذِّ َمجالِـَس 

نيا لهم  كِر َمجالُِس المالئكِة، فليس ِمن َمجالِِس الدُّ )52( أنَّ َمجالَِس الذِّ

َمجِلٌس إالَّ َمجلٌس ُيْذَكُر اهللُ تعالى فيه. 

اِكريَن َمالئكَتُه.  )53( أنَّ اهللَ  ُيباِهي بالذَّ

كِر َدخَل الجنََّة َفِرحًا ضاِحكًا.  )5٤( َمن َداوَم على الذِّ

)55( أنَّ جميـَع األعمـاِل إنَّمـا ُشـِرعْت إقامـًة لِذْكـِر اهللِ تعالى: ﴿ٺ 

 .]1٤ ]طـه:  ٺ﴾  ٺ 
الَعمِل،  ذلك  أهِل  أفضَل  اكَر  الذَّ َيجعُل  األعماِل  في  كِر  الذَّ إكثاُر   )56(

ِقيَن  الُمتصدِّ وأفضُل  َصْوِمهم،  في    هللِ  ِذْكَرًا  أكثُرُهم  اِم  وَّ الصُّ فأفَضُل 

أكثُرُهم ِذْكرًا هللِ تعالى، وهكذا. 

عاِت وَتُقوُم َمقاَمها، سواٌء كانت َبدنيًَّة،  ْكِر َتنُوُب عِن التَّطوُّ )57( إَدامُة الذِّ

ِع.  أو ماليًَّة، أو َبدنيًّة ماليًَّة؛ كَحجِّ التَّطوُّ

للعبِد  ُيحبُِّبها  ُه  فإنَّ الَعْوِن على طاعتِه؛  أكبِر  ِمن    اهللِ  ِذْكَر  أنَّ   )58(

َة َعْينِه فيها.  ُذها له، وَيجعُل ُقرَّ ُلها عليه، وُيلذِّ وُيسهِّ
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ـُف  الَعسـيَر، وُيخفِّ ـُر  عـَب، وُييسِّ ُل الصَّ  ُيسـهِّ ِذْكـَر اهللِ   )59( أنَّ 

ـَر،  ، فمـا ُذكَِر اهللُ  علـى َصْعٍب إلَّ هاَن، ول على َعِسـيٍر إلَّ َتيسَّ الَمشـاقَّ

ٍة إلَّ زاَلـْت، ول ُكْربٍة إلَّ انفَرجـْت؛ فِذْكُر اهللِ ُهو  ْت، ول ِشـدَّ ٍة إلَّ َخفَّ ول َمشـقَّ

ِة.  ـدَّ الَفـَرُج بعَد الشِّ

)60( أنَّ ِذكـَر اهللِ  ُيْذِهـُب عـِن الَقْلـِب َمخاِوَفـُه كلَّهـا، ولـه تأثِيـٌر 

َعِجيـٌب فـي ُحُصـوِل األمـِن، فليَس للخائـِف الذي قد اشـَتدَّ َخْوُفـه أنفُع ِمن 

 . ِِذْكـِر اهلل

ُيطِيُق  كِر ما ال  الذِّ لَيفَعُل مَع  ُه  أنَّ ًة؛ حتى  اكَر قوَّ الذَّ ُيْعطِي  كَر  الذِّ )61( أنَّ 

فِْعَلُه بُدونِه. 

ابقون يوَم القيامِة.  اِكُروَن ُهُم السَّ )62( الذَّ

بِّ  عبَدُه؛ فإنَّه َخَبـٌر عِن اهللِ بأْوَصاِف  كُر َسبٌب لَتصِديِق الرَّ )63( الذِّ

َقُه اهللُ تعالى؛  قُه ربُّه، وَمن َصدَّ كَمالِه، وُنُعوِت َجاللِه، فإذا أخبـَر بها الَعبُد، َصدَّ

اِدقيَن.  لم ُيْحَشْر مَع الكاِذبِيَن، وُرِجَي له أْن ُيحَشَر مَع الصَّ

اِكِر ُدوَرًا في الَجنَِّة ما َداَم َيْذُكُر، فإذا أمسَك عِن  )6٤( الَمالئكُة َتْبني للذَّ

كُر ِغَراُسها وبناُؤها.  ْكِر، أمسَكِت الَمالئكُة عِن البِنَاِء؛ فالذِّ الذِّ

كُر َسدٌّ بيَن الَعبِد وبيَن َجهنََّم، فإذا كاَن ِذْكرًا دائمًا ُمْحَكمًا، كاَن  )65( الذِّ

ًا ُمْحكمًا ال َمنْفَذ فيه، وإالَّ فبَِحَسبِه.  َسدَّ

اِكِر كما َتْستغِفُر للتَّائِب.  )66( الَمالئكُة َتْستغِفُر للذَّ
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)67( أنَّ الجباَل والِقَفاَر َتَتباهى، وَتسَتْبِشُر بَمْن َيْذُكر اهللَ  عليها. 

 ، ِكِر هلل كِر َأماٌن ِمَن النِّفاِق، فإنَّ الُمنافِقيَن َقِليُلو الذِّ )68( أنَّ َكْثرَة الذِّ

كما أخبَر عنهم ُسبحاَنُه بقولِه: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]النساء: 1٤2[. 

يْت  ُسمِّ ولهذا  لغيِره؛  َيحُصُل  ال  ما  ِة  اللَّذَّ ِمَن  ُل  ُيحصِّ اكَر  الذَّ أنَّ   )69(

ْكِر رياَض الجنَِّة.  َمجالُِس الذِّ

نيا وُنورًا في اآلخرِة.  ْكَر صاحَبُه َنْضرًة في الدُّ )70( َيْكُسو الذِّ

ْكِر، فاْحَفْظ ذلك وأْنِزْل َمعاَشَك عليها؛ َتسَعُد  فَهِذه َسبُعوَن فائدًة في الذِّ

بإذِن اهللِ تعالى)1(. 

  اهللِ  على  ثناٌء  كَر  الذِّ ألنَّ  عاِء؛  الدُّ ِمَن  أفضُل  كُر  فالذِّ وبالُجملِة.. 

العبِد َحاجَتُه، فأيَن هَذا ِمن  عاُء ُسؤاُل  بَجِميِل أوَصافِه وآالئه وأسَمائه، والدُّ

َهَذا؟ )2(. 

العبُد  أنَجُح ما َطلَب به  ْكُر، وُهو  الثَّناُء والذِّ مُه  َتقدَّ عاُء ُيستَجاُب إذا  والدُّ

َحوائَجه)3(. 

عاِء:  ]4[. َمفاتِيُح َقُبوِل الدُّ

عاُء َلُه َمفاتِيُح، والَمفاتِيُح َلها أْسناٌن؛ فإْن  ُخوِل، والدُّ الِمْفتاُح ُمْوِصٌل لِلدُّ

يِّــب« لإلمــام ابــن القيِّــم  تِهــا وآثاِرهــا فــي »الوابــل الصَّ )1(  راجــع هــذه الفوائــد مــع أدلَّ

 )9٤ ـ 199(. 

)2(  انظر: »الوابل الصيب« )222(. 

)3(  »الوابل الصيب« )225(. 
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ما  ُتْمنَُح  اهللِ، وِحينَها  بإْذِن  بالَقُبوِل  َلَك، وأْبِشْر  ُفتَِح  أْسناٌن؛  َلُه  بِمْفتاٍح  ِجْئَت 

لم  الِمْفتاِح؛  أْسناَن  ُحِرْمَت  وإْن  ْكِريٍم،  َربٍّ  ِمْن  َرَجْوَت  ما  وُتْعَطى  َدَعْوَت، 

ا إليه راِجُعوَن.  ُيْفَتْح َلَك، وإنَّا هللِ وإنَّ

الُح  الِح، والسَّ ُثمَّ انُظْر جعَل اهللُ الخيَر َمراِشَدك: َهِذه »األْدِعيُة بَمنِْزلِة السِّ

اِعُد ساِعٌد  ًا ل آفَة بِه، والسَّ اُح ِساحًا تامَّ ه َفَقْط، َفَمَتى كاَن السِّ بضاِربِه، ال بَحدِّ

، وَمَتى َتَخلََّف واِحٌد ِمن  بِه النِّكايُة في الَعُدوِّ َمْفُقوٌد؛ َحَصَلْت  ، والمانُِع  َقِويٌّ

اِعي  عاُء في َنْفِسه غيَر صالٍِح، أِو الدَّ َهِذه الثَّالثِة، َتَخلََّف التَّأثِيُر، فإْن كاَن الدُّ

لم َيْجمْع بيَن َقْلبِه ولِسانِه، أْو كاَن َثمَّ مانٌِع ِمَن اإلجابِة، لم َيْحُصِل األَثُر«)1(. 

عاِء وإجاَبتِه:  و إنَّ ِمْن أْعَظِم َمفاتِيِح َقُبوِل الدُّ

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  ُسْبحاَنه:  قاَل  اهللِ:  َغيَر  َتْسأْل  ل  ـ   1

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]غافر: 65[. 
َسأْلَت  إذا  ُتجاَهَك،  َتِجْدُه  اهللَ  اْحَفِظ  َيْحَفْظَك،  اهللَ  »اْحَفِظ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولَِقْولِه 

فاْسأِل اهللَ، وإذا اْسَتَعنَْت فاْسَتِعْن باهللِ«)2(. 

ِسواُه،  ما  وَتَرَك  وْحَدُه،    اهللَ  َدَعى  َمْن  عاِء؛  بالدُّ النَّاِس  َفأْسَعُد 

َع، فإْن َفَعَل؛ َفَقِمٌن)3( أْن ُيجاَب ُدعاُؤُه.  وأْخَلَص في ُدعائِه، واْبَتَهَل وَتَضرَّ

واء« البن القيم )21(.  اء والدَّ )1(  »الدَّ

 ، 2(  أخرجـه أحمـد )2669( والترمـذي )2516( مـن حديـث ابـن عبَّـاس(

صحيح.  وهـو 

)3(  أجدر وأحرى. 
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َمـــْن  بِبـــاِب  َتـْجـِلــــَسنَّ  داِرْهال  ُدُخـــوَل  َعَلْيـــَك   َيأْبـــى 

إَِلْيــــ  حـاجـاتِــــي  ُأداِرْهوَتـُقــــوُل  لـَـــْم  إِْن  َيُعوُقهـــا  ــــِه   

كاِرْهاْتـُرْكــــُه واْقـُصــــْد َربَّـهــــا اِر  الـــدَّ وَربُّ  ُتْقَضــــى 

اْدُع بما َشَرَع: قاَل ُسْبحاَنه: ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  2 ـ 

متىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴾ ]الكهف: 110[. 
وهذا ال َمْعِدَل َعنُه لِلُمسِلِم في َجِميِع ِعباداتِه؛ أْن َيُكوَن سائرًا على ِمنْهاِج 

باِع ال باالْبتِداِع، و»َمْن أْحَدَث  ِة، ُمْقَتِفيًا أَثَرُه وُسنَّتُه وَهْدَيه باالتِّ ِديَّ النُّبوِة الُمحمَّ

 .)1(» في أْمِرنا هذا ما َلْيَس فيِه َفُهو َردٌّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  ُسْبحاَنه:  قاَل  بَربَِّك:  الظَّنَّ  أْحِسِن  ـ   3

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ ]البقرة: 218[. 
ولَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ يقـوُل: أنـا ِعنْـَد َظنِّ َعْبـِدي بي، وأنا َمَعـُه إذا َدعانِي 

َذَكَرني«)2(.  أْو 

ُه ُمِجيُبه في َمْسأَلتِه ما لم َتُكْن إْثمًا،  ه أنَّ اِعي أْن ُيْحِسَن الظَّنَّ بَربِّ َفَعَلى الدَّ

اُه، »وُكلَّما كاَن الَعْبُد َحَسَن الظَّنِّ  أْو َقطِيعَة َرْحٍم، وَيْرُجو َرْحَمَتُه في َمْسأَلتِه إيَّ

اْلَبّتَة؛  أَمَلُه فيِه  ُيَخيُِّب  ِل عليِه؛ فإنَّ اهللَ ال  َلُه، صاِدَق التَّوكُّ جاِء  باهللِ، َحَسَن الرَّ

ُه ُسْبحاَنه ال ُيَخيُِّب أَمَل آِمٍل، وال ُيِضيُع َعَمَل عاِمٍل، وَعبََّر عِن الثِّقِة وُحْسِن  فإنَّ

 . 1(  أخرجه البخاري )2697( ومسلم )1718( من حديث عائشة(

  2(  أخرجه البخاري )7٤05( ومسلم )2675( من حديث أبي هريرة(
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ثَِقتِه باهللِ،  ِمْن  َبْعَد اإليماِن  َلُه  ْدِر، ول أْوَسُع  ُه ل أْشَرُح لِلصَّ فإنَّ عِة؛  الظَّنِّ بالسَّ

وَرجائِه َلُه، وُحْسِن َظنِّه بِه«)1(. 

ُلَك عليِه، ولِذلَك  و»على َقْدِر ُحْسِن َظنَِّك بَربَِّك، وَرجائَك َلُه َيُكوُن َتوكُّ

َل بُحْسِن الظَّنِّ بِاهللِ.  َر َبْعُضُهم التَّوكُّ َفسَّ

ُل  ِل عليِه؛ إْذ ال ُيَتَصوُر التَّوكُّ والتَّْحِقيُق: أنَّ ُحْسَن الظَّنِّ بِه َيْدُعوُه إَلى التَّوكُّ

ُل على َمْن ال َتْرُجوُه«)2(.  على َمْن ساَء َظنَُّك بِه، وال التَّوكُّ

اُس، إنَّ اهللَ َطيِّـٌب ال َيْقَبُل إالَّ  هـا النّـَ 4 ـ أطِـْب َمْطَعَمـَك: لَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: »أيُّ

َطيِّبـًا، وإنَّ اهللَ أَمـَر الُمْؤِمنِيـَن بما أَمَر بِه الُمْرَسـِليَن؛ فقاَل: ﴿ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]المؤمنـون: 51[. 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  وقـاَل:   

 .]172 ]البقـرة:  ژ﴾  ڈ  ڈ 
يا  ماِء،  السَّ إَلى  َيَديِه  َيُمدُّ  أْغَبَر،  أْشَعَث،  َفَر؛  السَّ ُيطِيُل  ُجُل  »الرَّ َذَكَر:  ُثمَّ 

، وَمْطَعُمه َحراٌم، وَمْشَرُبه َحراٌم، وَمْلَبُسه َحراٌم، وُغِذَي بالَحراِم؛  ، يا َربِّ َربِّ

َفأنَّى ُيْسَتجاُب لِذلَك«)3(. 

، و»أْكُل الَحراِم ُيْبطُِل ُقوَتُه وُيْضِعُفها«)٤(.  عاُء ِسالٌح َقِويٌّ فالدُّ

)1(  »مدارج السالكين« البن القيم )٤71/1(. 

)2(  »مدارج الّسالكين« )121/2(

 . 3(  أخرجه مسلم )1015( من حديث أبي هريرة(

واء« البن القيِّم )9(.  اء والدَّ )٤(  »الدَّ
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ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  ُسْبحاَنه:  قاَل  الَغْفلِة:  َعِن  َقْلَبَك  ُصْن  ـ   5

ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ ]األعراف: 205[. 
عاِء مَن الَقْلِب، واللِّساُن  قاَل َشْيُخ اإلْسالِم ابُن َتْيِميَّـَة : »أْصُل الدُّ

َقْلبِه،  َه  َتوجُّ أْضَعَف  لِسانِه؛  َتْقِويَم  عاِء  الدُّ في  َتُه  ِهمَّ َجَعَل  وَمْن  لِْلَقْلِب،  تابٌِع 

أْمٌر  ذلَك، وهذا  َقْبَل  َيْحُضُره  عليِه ال  َيْفَتُح  ُدعاًء  بَقْلبِه  الُمْضَطرُّ  َيْدُعو  ولِهذا 

َيِجُده ُكلُّ ُمْؤِمٍن في َقْلبِه«)1(. 

اِء، وَلِكنَّ  لِلدَّ ُمِزيٌل  نافٌِع  »َدواٌء  عاُء  ُمِميٌت، والدُّ داٌء  فإنَّها  الَغْفلَة؛  فاْحَذِر 

َغْفلَة الَقْلِب عِن اهللِ ُتْبطُِل ُقوَتُه«)2(. 

عاِء؛ َيُكوُن  وَغْفلُة »الَقْلِب، وَعَدُم إْقبالِه على اهللِ، وَجْمِعيَّتِه عليِه وْقَت الدُّ

ْهَم َيْخُرُج ِمنُْه ُخُرْوجًا َضِعيفًا«)3(.  ْخِو ِجّدًا؛ فإنَّ السَّ بَمنِْزلِة الَقْوِس الرَّ

َفَمْن كاَن هذا حاَل ِمْفتاِحه، أَفُيَظنُّ أْن ُيْفَتَح َلُه؟ َهْيهاَت!

َفَر؛ أْشَعَث، أْغَبَر،  ُجُل ُيطِيُل السَّ عاِء: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ 6 ـ اإِلْلحاُح في الدُّ

 .)٤(» ، يا َربِّ ماِء، يا َربِّ َيُمدُّ َيَديِه إَلى السَّ

7 ـ إّياَك والَعَجلَة: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َيزاُل ُيْسَتجاُب لِْلَعْبِد ما لم َيْدُع بإْثٍم، أْو 

َقطِيعِة َرِحٍم، ما لم َيْسَتْعِجْل. 

)1(  »مجموع الفتاوى« )٤89/22(. 

واء« )9(.  اء والدَّ )2(  »الدَّ

واء« )9(.  اء والدَّ )3(  »الدَّ

)٤(  سبق تخريجه )51(.
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ِقيَل: يا رسوَل اهللِ، ما ااِلْستِْعجاُل؟

قاَل: يقوُل: »َقْد َدَعْوُت، وَقْد َدَعْوُت، َفَلْم أَر َيْسَتِجيُب لي؛ َفَيْسَتْحِسُر ِعنَْد 

عاَء«)1(.  ذلَك وَيَدُع الدُّ

وفي روايٍة: »ُيسَتجاُب ألَحِدُكم مالم َيْعجْل؛ َيقوُل: َدعوُت فَلْم ُيستَجْب 

لي«)2(. 

ُه أْن َيْسَتِجيَب اهللُ َلُه ِعنَْد  ِة: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسرَّ دَّ خاِء َقْبَل الشِّ 8ـ  اْدُع في الرَّ

خاِء«)3(.  عاَء في الرَّ دائِد والَكْرِب؛ َفْلُيْكثِِر الدُّ الشَّ

خـاِء؛ َفأصاَبُه  اِء، وَيْحَمُده فـي الرَّ ـرَّ َفــ»إذا كاَن الَعْبـُد َيْحَمـُد اهللَ فـي السَّ

؛ َفَدعـا اهللَ، قاَلـِت المالئكـُة: َصـْوٌت َمْعـُروٌف، ِمـَن اْمـِرٍئ َضِعيـٍف؛  ُضـرٌّ

َلُه.  َفَيْشـَفُعوَن 

َفأصاَبُه  خاِء؛  الرَّ في  َيْحَمُده  وال  اِء،  رَّ السَّ في  اهللَ  َيْذُكُر  ال  الَعْبُد  كاَن  وإذا 

؛ َفَدعا اهللَ، قاَلِت المالئكُة: َصْوٌت ُمنَْكٌر؛ َفَلْم َيْشَفُعوا َلُه«)٤(. ُضرٌّ

َيُقْل:  َفال  أَحُدُكْم،  َدعا  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِه  ْغبَة:  الرَّ وَعظِِّم  عاَء  الدُّ اْعِزِم  ـ   9

 . 1(  أخرجه مسلم )2735( )92( من حديث أبي هريرة(

)2(  أخرجها البخاري )63٤0(. 

)3(  أخرجه الترمذي )3382( والحاكم )5٤٤/1( عن أبي هريرة . وهو حسن.

)٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في»الُمصنَّف« )35809( عن سلمان  وانظر: »الوابل 
يِّب« البن القيم )98(، و»جامع العلوم والحكم« البن رجب )35٤(.  الصَّ
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ال  اهللَ  فإنَّ  ْغبَة؛  الرَّ وْلُيَعظِِّم  المْسألَة،  لَِيْعِزِم  وَلِكْن  ِشْئَت،  إْن  لي  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ

َيَتعاَظُمه َشْيٌء أْعطاُه«)1(.

ِة بَتْوِحيـِده،  10 ـ بـرَّ والَِدْيـَك: وأْيـَن أْنـَت ِمـْن ِعبـادٍة َقَرَنهـا َربُّ الِعـزَّ

ـى بهـا.  ووصَّ

: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  اهللُ  يُقوُل 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ﴾ ]اإلسراء: 23[. 

أفِيُكم  َسأَلُهم  الَيَمِن،  أْهِل  أْمداُد  عليِه  أَتى  إذا  الَخطَّاِب،  بُن  ُعَمُر  وكاَن   

ُأوْيُس بُن عاِمٍر؟ 

َحتَّى أَتى على ُأوْيٍس، فقاَل: أْنَت ُأوْيُس بُن عاِمٍر؟ 

قاَل: َنَعْم. 

قاَل: ِمْن ُمراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن؟ 

قاَل: َنَعْم. 

قاَل: َفكاَن بَك َبَرٌص، َفَبَرْأَت ِمنُْه، إالَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم؟ 

قاَل: َنَعْم. 

 قاَل: َلَك والِدٌة؟

 ، 1(  أخرجــه البخــاري )6339( ومســلم )2679( مــن حديــث أبــي هريــرة(

واللَّفــُظ لــه. 
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قاَل: َنَعْم. 

َمَع  عاِمٍر،  ابُن  ُأوْيُس  َعَلْيُكم  »َيْأتِي  يقوُل:  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت رسوَل  قاَل:   

َمْوِضَع  إالَّ  ِمنُْه  َفَبَرأ  َبَرٌص،  بِه  كاَن  َقَرٍن،  ِمْن  ُثمَّ  ُمراٍد،  ِمْن  الَيَمِن؛  أْهِل  أْمداِد 

ُه؛ فإِن اْسَتَطْعَت أْن َيْسَتْغِفَر  ، َلْو أْقَسَم على اهللِ أَلَبرَّ ِدْرَهٍم، َلُه والِدٌة هو بها َبـرٌّ

َلَك؛ فاْفَعْل؛ فاْسَتْغِفْر لي؛ فاْسَتْغَفَر َلُه«)1(.

َعواِت  الدَّ اْستِجابِة  ًة في  الوالَِدْيِن؛ خاصَّ برِّ  َمنَْفعِة  ِعَظِم  أْقَرُب في  وِمثاٌل 

ائقاِت.  في الُكُرباِت والضَّ

َقْبَلُكـْم، َحتَّـى أَوْوا  ـْن كاَن  يُقـوُل النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »انَطَلـَق َثالثـُة َرْهـٍط ِممَّ

ْت عليِهم  الَمبِيـَت إَلى غـاٍر؛ َفَدَخُلـوُه؛ فانَحـَدَرْت َصْخرٌة مـَن الَجَبِل؛ َفَسـدَّ

ْخـرِة، إالَّ أْن َتْدُعـوا اهللَ بصالِِح  الغـاَر؛ فقاُلـوا: إنَّـُه ال ُينِْجيُكـم ِمـْن َهـِذه الصَّ

 . لُِكم ْعما أ

َأْغبُِق  ال  وُكنُْت  َكبِيراِن،  َشْيخاِن  أَبواِن  لي  كاَن  ُهمَّ  اللَّ ِمنُْهْم:  َرُجٌل  فقاَل 

َقْبَلُهما أْهاًل)2( وال َماالً؛ َفنَأى بي في َطَلِب َشْيٍء َيْومًا؛ َفَلْم ُأِرْح عليِهما َحتَّى 

َقْبَلهما  أْغبَِق  أْن  وَكِرْهُت  نائَمْيِن،  َفوَجْدُتُهما  َغُبوَقُهما؛  َلُهما  َفَحَلْبُت  ناما؛ 

الَفْجُر؛  َبَرَق  َحتَّى  اْستِيقاَظُهما  أْنَتظُِر  َيَديَّ  َفَلبِْثُت والَقَدُح على  أْو ماالً؛  أْهاًل 

فاْسَتْيَقظا َفَشِربا َغُبوَقُهما. 

)1(  أخرجه مسلم )25٤2(. 

)2(  أي: ال ُأْشِرُب قبلهما. 
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ْج َعنَّا ما َنْحُن فيِه ِمْن َهِذه  ُهمَّ إْن ُكنُْت َفَعْلُت ذلَك اْبتِغاَء وْجِهَك؛ َفَفرِّ اللَّ

ْخرِة؛ فانَفَرَجْت...«)1(.  الصَّ

ِمْن  إالَّ  َثالثٍة؛  ِمْن  إالَّ  َعَمُله  َعنُْه  انَقَطَع  اإلْنساُن  ماَت  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولَِقْولِه 

َصَدقٍة جاِريٍة، أْو ِعْلٍم ُينْتَفُع بِه، أْو وَلٍد صالٍِح َيْدُعو َلُه«)2(. 

ُجَل َلُتْرَفُع َدَرَجُته في الَجنَِّة َفيقوُل: أنَّى هذا؟ َفُيقاُل:  و لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الرَّ

باْستِْغفاِر وَلِدَك َلَك«)3(. 

11 ـ اإلْكثاُر مَن الطَّاعاِت النَّوافِِل: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن عاَدى لي َولِيًَّا؛ َفَقْد 

ا اْفتَرْضُت عليِه، وما  َب إَليَّ َعْبِدي بَشيٍء، أَحبَّ إَليَّ ِممَّ آَذْنُته بالَحْرِب، وما َتَقرَّ

ِذي  الَّ َسْمَعُه  ُكنُْت  أْحَبْبُتُه،  فإذا  ُأِحبَُّه،  َحتَّى  بالنَّوافِِل؛  إَليَّ  ُب  َيَتَقرَّ َعْبِدي  َيزاُل 

تِي َيْمِشي بها،  تِي َيْبطُِش بها، وِرْجَلُه الَّ ِذي ُيْبِصُر بِه، وَيَدُه الَّ َيْسَمُع بِه، وَبَصَرُه الَّ

ْدُت َعْن َشيٍء أنا فاِعُلُه،  ُه، وما َتَردَّ وإْن َسأَلنِي أَلُْعطَِينَُّه، وَلئِن اْسَتعاَذنِي أَلُِعيَذنَّ

ِدي َعْن َنْفِس المْؤِمِن؛ َيْكَرُه المْوَت، وأنا أْكَرُه َمساَءَتُه«)٤(.  َتَردُّ

عاِء:  ]5[. َموانُِع َقُبوِل الدُّ

عـاِء َخطِيـرٌة، وَمـْن ال ُيْفَتـُح لُه؛ َفَمْحـُروٌم مـَن الَقُبوِل،   َموانِـُع َقُبـوِل الدُّ

َة ُمناجاتِـه، وإنَّ ِمْن  اِعـي َيَتوقَّـى مـا َيْحِرُمـه َقُبـوَل َدَعواتِـه، وُيْفِقـُده َلـذَّ والدَّ

 . 1(  أخرجه البخاري )2272( ومسلم )27٤3( من حديث ابن عمر(

 . 2(  أخرجه مسلم )1631( من حديث أي هريرة(

)3(  سبق تخريجه )23(. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )6502( من حديث أبي هريرة(
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ـماِء، َخْمسـُة  عـاِء، وُصُعـوَدُه لِـَربِّ األْرِض والسَّ أْعَظـِم مـا َيْمنَـُع َقُبـوَل الدُّ

وِهي:  َموانِـَع، 

1 ـ التَّلبـُس بالَحـراِم فـي الَمْطَعـِم، والَمْشـَرِب، والَمْلَبـِس: لَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: 

اُس، إنَّ اهللَ َطيِّـٌب ال َيْقَبـُل إالَّ َطيِّبـًا، وإنَّ اهللَ أَمـَر الُمْؤِمنِيـَن بما أَمَر  هـا النّـَ »أيُّ

ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  فقـاَل:  الُمْرَسـِليَن؛  بـِه 

.]51 ]المؤمنـون:  ھ﴾  ھ 
 وقاَل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقرة: 172[. 

 ، يا َربِّ ماِء،  السَّ إَلى  َيَديِه  َيُمدُّ  أْغَبَر،  أْشَعَث،  َفَر؛  السَّ ُيطِيُل  ُجُل  َذَكَر: »الرَّ ُثمَّ 

، وَمْطَعُمه َحراٌم، وَمْشَرُبه َحراٌم، وَمْلَبُسه َحراٌم، وُغِذَي بالَحراِم؛ َفأنَّى  يا َربِّ

ُيْسَتجاُب لِذلَك«)1(. 

عاُء بإْثٍم أْو َقطِيعِة َرِحٍم: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َيزاُل ُيْسَتجاُب لِْلَعْبِد ما لم  2 ـ الدُّ

َيْدُع بإْثٍم أْو َقطِيعِة َرِحٍم ما لم َيْسَتْعِجْل«. 

 ِقيَل: يا رسوَل اهللِ، ما االْستِْعجاُل؟

قاَل: يقوُل: »َقْد َدَعْوُت، وَقْد َدَعْوُت، َفَلْم أَر َيْسَتِجيُب لي؛ َفَيْسَتْحِسُر ِعنَْد 

عاَء«)2(.  ذلَك، وَيَدُع الدُّ

و لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتْدُعوا على أْنُفِسُكم؛ والَ َتدُعوا على أْوالِدُكم، وال َتْدُعوا 

 . 1(  أخرجه مسلم )1015( من حديث أبي هريرة(

. 2(  أخرجه البخاري )63٤0( ومسلم )2735( من حديث أبي هريرة(
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على أموالُِكم، ال ُتوافُِقوا ِمَن اهللِ ساعًة ُيسأُل فيها َعطاًء َفيْسَتِجيُب َلُكم«)1(. 

عاِء: قاَل ُسْبحاَنه: ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے  3 ـ الْعتِداُء في الدُّ

ے ۓ﴾ ]األعراف: 55[. 
عاِء تـارًة بأْن  يُقـوُل َشـْيُخ اإلْسـالِم ابُن َتْيِميَّـَة : »االعتِـداُء في الدُّ

مـاِت، وتارًة َيْسـأُل ما  َيْسـأَل مـا ال َيُجوُز َلُه ُسـؤاُله ِمـَن الَمُعونـِة على الُمَحرَّ

ال َيْفَعُلـه اهللُ؛ ِمثـَل أْن َيْسـأَل َتْخِليَدُه إَلـى َيْوِم الِقيامـِة، أْو َيْسـأَلُه أْن َيْرَفَع َعنُه 

ـراِب، وَيْسـأَلُه بـأْن ُيْطِلَعُه على  ِة؛ مَن الحاجِة إَلى الطَّعاِم والشَّ َلـواِزَم الَبَشـِريَّ

َغْيبِـه، أْو أْن َيْجَعَلـُه مَن الَمْعُصوِميـَن، أْو َيَهَب َلُه وَلدًا ِمْن َغْيـِر َزْوجٍة، وَنْحِو 

ـَر االْعتِداُء: بَرْفِع  ا ُسـؤاُله اْعتِـداٌء ال ُيِحبُّه اهللُ وال ُيِحبُّ سـائَلُه، وُفسِّ ذلـَك ِممَّ

عاِء.  ـْوِت أْيضًا فـي الدُّ الصَّ

عـاِء ُمـرادًا بهـا َفُهو  فاآليـُة أَعـمُّ ِمـْن ذلـَك ُكلِّـه، وإْن كاَن االْعتِـداُء بالدُّ

ِمـْن ُجْملـِة الُمـراِد، واهللُ ال ُيِحـبُّ الُمْعَتِديـَن فـي ُكلِّ َشـيٍء، ُدعـاًء كاَن أو 

تعالـى: ﴿ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾  قـاَل   َغيـَرُه؛ كمـا 

]البقرة: 190[. 

ُه ال ُيِحبُّ أهَل الُعْدواِن،  وَعَلى هذا؛ َفيُكوُن َأمَر بُدعائِه وِعباَدتِه، وأْخبـَر أ نَّ

الُعْدواِن  أْعَظَم  فإنَّ  ُعْدَوانًا؛  الُمْعَتِديَن  أعَظُم  َمعُه غيَرُه؛ فهُؤالِء  َيْدُعوَن  وُهم 

يُكوَن  أْن  ُبدَّ  ال  الُعْدواُن  فهذا  َمْوِضِعها؛  غيِر  في  الِعبادِة  َوْضُع  وُهو  ْرُك؛  الشِّ

داِخاًل في َقْوله َتَعالى: ﴿ھ ے ے ۓ﴾ ]األعراف: 55[. 

 . 1(  أخرجه مسلم )3009( من حديث جابر(
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الُمَدلِّي  ُدعاُء هذا كالُمْستْغنِي  ٍع؛ بل  ُمتَضرِّ َغيَر  َيْدُعوُه  أْن  الُعْدواِن:  ومَن 

َيْسأْل  لم  َفَمْن  لِيِل،  الذَّ لُِدعاِء  لُِمنافاتِه  االعتِداِء؛  أعَظِم  ِمْن  وهذا  َربِّه،  على 

ٍع خائٍف؛ َفُهو ُمْعَتٍد.  َمْسألَة ِمْسِكيٍن ُمَتَضرِّ

ومَن العتِداِء؛ أْن َيعُبَدُه بما لم َيْشَرْع، وُيْثنَِي عليِه بما لم ُيْثِن بِه على َنْفِسه، 

وال أِذَن فيِه، فإنَّ هذا اعتِداٌء في ُدعائِه. 

وَعلى هذا فتُكوُن اآليُة دالَّـًة على َشْيئيِن: 

عًا وُخْفيًة.  عاُء َتَضرُّ بِّ ُسْبحاَنه؛ وُهو الدُّ أَحُدُهما: َمْحُبوٌب لِلرَّ

إليِه،  وَنَدَب  ُيِحبُّه  بما  فأَمَر  االعتِداُء؛  وُهو  َمْسُخوٌط،  َلُه  َمْكُروٌه  الّثانِي: 

ْجِر والتَّْحِذيِر«)1(.  َر ِمّما ُيْبِغُضه وَزَجَر َعنُْه بما هو أْبَلُغ ُطُرِق الزَّ وَحذَّ

4ـ  اْستِْعجاُل اإلجابِة: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيْسَتجاُب أِلَحِدُكْم ما لم َيْعَجْل، يقوُل: 

َدَعْوُت؛ َفَلْم ُيْسَتَجْب لي«)2(. 

ِذي َنْفِسي  5 ـ َتْرُك األمِر بالَمعُروِف والنَّْهي َعِن الُمنَْكِر: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »والَّ

َيْبَعَث  أْن  اهللُ  َلُيوِشَكنَّ  أْو  الُمنَْكِر،  عِن  وَلـَتنَْهُونَّ  بالَمعُروِف،  َلـَتْأُمُرنَّ  بَيِده، 

َعليُكم ِعَقابًا ِمنُه، ُثمَّ َتْدُعوَنُه؛ َفال َيْسَتِجيُب َلُكم«)3(. 

)1(  »مجموع الفتاوى«)22/15( مختصرًا. 

)2(  سبق تخريجه )53(.

 ، 3(  أخرجه أحمد )23301( والترمذي )2169( من حديث حذيفة بن اليمان(
وهو حسن. 
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عاِء:  ]6[. آداُب الدُّ

، ِديُن ِعْلـٍم، وأْخـالٍق، وأَدٍب، وَلَقْد َبَلـَغ األَدُب فيِه ُكلَّ  ِدينُنـا اإلْسـالِميُّ

َمْبَلـٍغ، َحتَّـى قاَل اإلمـاُم َعْبُد اهللِ بـُن الُمبـاَرِك : »كاَد األَدُب أْن َيُكوَن 

يِن«)1(.  ُثُلَثـِي الدِّ

اِب أْحَسُن  وإذا كاَن لُِكلِّ َمقاٍم آداٌب؛ َفَحِريٌّ أْن َيُكوَن لُِمناجاِة الَمِلِك الوهَّ

اآلَداِب، وِمْن ُجْملتِها: 

1 ـ الَبْدُء بالثَّناِء على اهللِ  والصاة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْينَا 

ُهمَّ اْغِفْر لي واْرَحْمنِي. فقاَل  َرُسوُل اهللِ َقاِعدًا إْذ َدخَل َرجٌل َفَصلَّى؛ فقاَل: اللَّ

ْيَت َفَقَعْدَت، فاْحَمِد اهللَ بما هو أْهُله  ها الُمَصلِّي، إذا َصلَّ َرُسوُل اهللِ: »َعِجْلَت أيُّ

، ُثمَّ اْدُعُه«.  وَصلِّ َعليَّ

 َقال: ُثمَّ َصلَّى َرجٌل آخُر بعَد ذلَك َفَحِمَد اهللَ َوَصلَّى َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل 

َها الُمَصلِّي اْدُع ُتَجْب«)2(.  َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأيُّ

ْكُر  ُمـه الذِّ عـاُء الـذي َيتقدَّ ـة : »فالدُّ يقـول اإلمـاُم ابـُن قيِّـم الَجوزيَّ

ِد، فـإِن اْنَضـاَف إلى  عـاِء الُمجرَّ والثنـاُء؛ أفَضـُل وأقـَرُب إلـى اإلجابِة مـن الدُّ

ذلـك إخبـاُر العبـِد بحالِـه وَمْسـكنَتِه وافتَِقـاِره واعتِرافِـه كان أبلَغ فـي اإلَجابِة 

ـَل إلى الَمْدُعـوِّ بصفاِت كَمالِه وإحَسـانِه وَفْضِله،  وأفضـَل، فإنَّه يُكوُن قْد َتوسَّ

)1(  »صفة الصفوة« البن الجوزي )٤/1٤5(. 

من   )1208( »الكبرى«  والنَّسائي   )3٤76( والترمذي   )1٤81( داود  أبو  أخرجه    )2(

حديث َفَضالة بن ُعبيد ، وهو صحيح. 
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ِة حاَجتِـه وَضُروَرتِه وَفْقِره وَمْسـكنَتِه، فهـذا الُمْقَتِضي  َح بِشـدَّ َض بل صرَّ وعـرَّ

منـه، وأْوَصـاُف الَمسـُؤوِل ُمْقَتضـي ِمـن اهللِ؛ فاْجَتمـَع الُمْقَتِضي ِمن السـائِل، 

عـاِء؛ فكاَن أبلـَغ وأْلَطَف َمْوِقعًا وأتـمَّ َمْعرَفًة  والُمْقَتِضـي ِمن الَمسـُؤوِل في الدُّ

ًة«)1(.  وُعبوِديَّ

عاِء، َثالُث َمراتِب:  الُة على النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَد الدُّ والصَّ

األُوَلى: أْن َيْحَمَد اهللَ  ُثمَّ ُيَصلِّي عليِه، وَيْدُعو. 

وِهَي  آِخِره.  وفي  أْوَسطِه،  وفي  عاِء،  الدُّ أوِل  في  عليِه  ُيَصلِّي  أْن  الثَّانِيُة: 

أْكَمُل الَمراتِِب. 

الثَّالِثُة: أْن ُيَصلِّي عليِه في أولِه، ُثمَّ َيْدُعو، ثم ُيَصلِّي عليِه في آِخِره)2(.

فابدأ  إَلهَك،  َدعوَت  »وَمْهما   : األُقِليشيُّ  العبَّاس  أبو  يقوُل 

الِة على نبيَِّك الُمختاِر ملسو هيلع هللا ىلص، واجعْل َصالَتك عليه في  بالتَّحِميِد، ُثمَّ َثـنِّ بالصَّ

فبذلك  َمفاِخِره،  َنفائَس  عليه  به  بَثناٍء  وانُشْر  وآِخِره،  وَأْوسطِه،  ُدعائك،  ِل  أوَّ

تُكوُن ذا ُدعاٍء ُمجاٍب، وُيْرفُع بينَك وبيَن اهللِ الِحَجاَب«)3(. 

فِمْفتاُح  الِة؛  الصَّ ِمَن  الَفاتَِحِة  بَمنْزَلِة  َعاِء  للدُّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  على  الُة  »والصَّ

الِة الطَُّهور.  الُة على النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كما أنَّ ِمْفَتاَح الصَّ َعاِء الصَّ الدُّ

)1(  »الوابل الصيب« )225(. 

)2(  انظر: »جالء األفهام« البن القيِّم )٤٤5(

)3(  »أنوار اآلثار المختصة بفضل الصالة على النبي المختار« )٤0(
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فْلَيبدأ  َحاجَته؛  اهللَ  َيسَأل  أن  أَراَد  َمن   : اَرانِيُّ  الدَّ ُسَليماُن  يُقوُل 

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّ  الِة على  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وْلَيسأل َحاجَته وْلَيختِم بالصَّ الِة على  بالصَّ

الَة على النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْقُبوَلٌة، َواهللُ أْكرُم أْن َيردَّ ما َبينُهما«)1(.  الصَّ

نِب واإلْقراُر بِه َبْيَن َيَدِي اهللِ َتَعالى.  2 ـ الْعتِراُف بالذَّ

قاَل : ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻڻ ۀۀہ 
ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے﴾ ]األنبياء: 87 ـ 88[. 

3ـ  َيْدُعو لِوالَِدْيِه َمَع ُدعائِه لِنَْفِسه: وَهِذه وِصّيُة َربِّ العالِميَن في اإلحساِن 

: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  قاَل  إْذ  الوالَِدْيِن،  إلى 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]اإلسراء: 2٤[. 
 : وُهو َمْن َهْدي األنبِياِء والُمْرَسِليِن، َفَقْد َذَكَر اهللُ َعْن َنبِيِّه ُنْوٍح

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  ﴿حئ 

خت مت ىت﴾ ]نوح: 28[. 
عاِء والَعْزُم في الَمْسألِة:  4 ـ اإلْلَحاُح في الدُّ

ُهمَّ إْن ِشْئَت  : اللَّ لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا َدعا أَحُدُكْم؛ َفْلَيْعِزِم الَمْسألَة، وال يقوَلنَّ

ُه ال ُمْسَتْكِرَه َلُه«)2(.  َفأْعطِنِي؛ فإنَّ

)1(  »جالء األفهام« )٤٤8( باختصار. 

 . 2(  أخرجه البخاري )6339( ومسلم )2679( من حديث أبي هريرة(
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والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »كاَن إذا َدعا، َدعا َثالثًا«)1(. 

عاِء، وَيْطَمُع في  قاَل الحافُِظ ابُن َرَجٍب : »َفما داَم الَعبُد ُيِلحُّ في الدُّ

جاِء؛ َفُهو قريٌب مَن اإلجابِة، وَمْن أْدَمَن َقْرَع الباِب،  اإلجابِة ِمْن َغْيِر َقْطِع الرَّ

ُيْوِشُك أْن ُيْفَتَح َلُه«)2(.

عاِء: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ َحِييٌّ َكِريٌم، َيْسَتْحِيي إذا  5 ـ َرْفُع األْيِدي حاَل الدُّ

ُهما ِصْفرًا خائَبَتْيِن«)3(.  ُجُل إليه َيَدْيِه أْن َيُردَّ َرَفَع الرَّ

عاِء: قاَل ُسْبحاَنه: ﴿ہ ہ ھ  ْوِت واإلْسراُر بالدُّ 6 ـ َخْفُض الصَّ

ھھ ھ ے ے ۓ﴾ ]األعراف: 55[. 
َعنُْه: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾  فقاَل    َزَكِرّيا  َنبِيِّه  وأْثنَى على 

]مريم: 3[. 

ها النَّاُس، اْربُِعوا)٤( على  وِهَي وِصيَّـُة َسيِِّد الُمْرَسلِيَن، حيُث قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيُّ

قريبًا، وُهو  َسِميعًا  َتْدُعوَن  إنَّـُكم  ًا وال غائبًا،  أَصمَّ َتْدُعوَن  إنَُّكم ال  أنُفِسُكم، 

َمَعُكم«)5(. 

ـْجَع مَن  ـْجِع: قـاَل ابُن َعبَّـاٍس : فانُظِر السَّ 7ـ  َعـَدُم َتَكلُّـِف السَّ

 . 1(  أخرجه البخاري )2٤0( ومسلم )179٤( من حديث ابن مسعود(

)2(  »جامع العلوم والحكم« )732(

)3(  سبق تخريجه )3٤(.

)٤(  اْرفُِقوا. 

 . 5(  أخرجه البخاري )638٤( ومسلم )270٤( من حديث أبي موسى(
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عـاِء؛ َفاْجَتنِْبُه؛ فإنِّي َعِهْدُت َرسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأْصحاَبـُه ال َيْفَعُلوَن إالَّ ذلَك.  الدُّ

 َيْعنِي: ال َيْفَعُلوَن إالَّ ذلَك ااِلْجتِناَب)1(. 

ْجُع، وَتَكلُُّف َصنْعِة  عاِء السَّ وقاَل اإلماُم الَخطَّابِيُّ : »وُيْكَرُه في الدُّ

الَكالِم َلُه«)2(. 

الَقْلِب،  مَن  عاِء  الدُّ »أْصُل   : َتْيِميَّـَة  ابُن  اإلْسالِم  َشْيُخ  وقاَل 

َه  عاِء َتْقِويَم لِسانِه؛ أْضَعَف َتوجُّ َتُه في الدُّ واللِّساُن تابٌِع لِْلَقْلِب، وَمْن َجَعَل ِهمَّ

َقْلبِه، ولِهذا َيْدُعو الُمْضَطرُّ بَقْلبِه ُدعاًء َيْفَتُح عليِه ال َيْحُضُره َقْبَل ذلَك، وهذا 

أْمٌر َيِجُده ُكلُّ ُمْؤِمٍن في َقْلبِه«)3(. 

عـاُء بجواِمـِع األْدِعيـِة وأْحَسـنِها: َعـْن عائشـَة ، قاَلـْت:  8 ـ الدُّ

عـاِء، وَيَدُع ما ِسـوى ذلَك)٤(. كاَن َرُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسـَتِحبُّ الجواِمـَع ِمَن الدُّ

 قاَل اإلماُم الَخطَّابِيُّ : »وْلَيَتخيَّْر لُِدعائِه، والثَّناِء على َربِّه أْحَسَن 

اداِت،  ُه ُمناجاُة الَعبِد َسيَِّد السَّ األْلفاِظ وأنَبَلها وأْجَمَعها لِلَمعانِي وأْبَينَها؛ ألنَّ

ِذي ليَس َلُه ِمثٌل، وال َنظِيٌر.  الَّ

إلى صاِحبِه وَرئيِسه في حاجٍة،  نيا  الدُّ أْهِل  ُمُلوِك  َخَدِم  َبعُض  َم  َتقدَّ  ولو 

إليه  الَكالِم، وَلتَخلََّص  َلُه َمحاِسَن  لَتَخيَّـَر  ِمنُه،  َيْطلُبها  َمُعونٍة  أو  إليِه،  َيْرفُعها 

)1(  أخرجه البخاري )6337(. 

)2(  »شأن الدعاء« )15(

)3(  »مجموع الفتاوى« )٤89/22(. 

)٤(  أخرجه أحمد )25151( وأبو داود )1٤82(. وهو صحيح. 
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َيْسَتعِمْل هذا الَمْذهُب في ُمخاطَبتِه  الَبياِن، وَلئْن لم  َيْقِدُر عليِه مَن  بأْجوِد ما 
اُه، ولم َيْسُلْك َهِذه الطَِّريقِة فيها َمعُه؛ أْوَشَك أْن َينُْبو َسْمُعه َعْن َكالِمه، وأْن  إيَّ

ال َيْحَظى بطائٍل ِمْن حاَجتِه ِعنَدُه. 

لِيِل بيَن َيدْيِه، وَمْن َعَسى  ِة ُسْبحاَنه، وبَِمقاِم َعْبِده الذَّ َفما َظنَُّك بَربِّ الِعزَّ
أْن َيْبُلَغ بَجْهِد َبيانِه ُكنَْه الثَّناِء عليِه؟

وهذا َرُسوُله وَصِفيُّه ملسو هيلع هللا ىلص َقْد أْظَهَر الَعْجَز، واالنِقطاَع ُدْوَنُه؛ فقاَل في ُمناجاتِه: 
»وأُعْوُذ بَك ِمنَْك ال ُأْحِصي َثناًء َعَلْيَك، أْنَت َكما أْثنَيَت على َنْفِسَك«)1(. 

ريَفِة: يقوُل اإلماُم ابُن قيِِّم الَجْوِزيَّة  ي أْوقاَت وأماكِن اإلجابِة الشَّ 9 ـ َتَحرِّ
على  ـيَّتِه  بُكلِّ وَجْمِعيََّتُه  الَقْلِب،  ُحُضوَر  عاِء  الدُّ َمَع  َجَمَع  »وإذا   :
الَقْلِب،  ُخُشوعًا في  أْوقاِت اإلجابِة، وصاَدَف  ِمْن  وْقتًا  الَمطُلوِب، وصاَدَف 
اِعي الِقْبلَة، وكاَن  ًة، واْسَتقَبَل الدَّ عًا، وِرقَّ ًة وَتَضرُّ ، وِذلَّ بِّ وانِكسارًا َبْيَن َيَدِي الرَّ
َثنَّى  ُثمَّ  بَحْمِد اهللِ والثَّناِء عليِه،  اهللِ تعالى، وَبَدأ  إَلى  َيَدْيِه  على َطهارٍة، وَرَفَع 
التَّْوبَة، واالْستِغفاَر،  َيَدْي حاَجتِه  بيَن  َم  ُثمَّ قدَّ َعبِده ملسو هيلع هللا ىلص  ٍد  الِة على ُمحمَّ باِلصَّ
َل إليه  ُثمَّ َدَخَل على اهللِ، وأَلحَّ عليِه في الَمْسألِة، وَدعاُه َرْغبًة، وَرْهبًة، وَتوسَّ
عاَء  الدُّ هذا  فإنَّ  َصَدقًة؛  ُدعائِه  َيَدْي  بيَن  َم  وَقدَّ وَتْوِحيِده،  وِصفاتِه،  بأسَمائِه، 
أنَّها َمظِنَُّة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  الَّتِي أْخبَر  ول ِسيَّما إْن صاَدَف األْدِعيَة  ُيَردُّ أَبدًا،  ل َيكاُد 

نٌة لِاْسِم األْعَظِم«)2(. اإلجابِة، أْو أنَّها ُمَتَضمِّ

 . 1(  »شأن الدعاء« )15(. والحديث أخرجه مسلم )٤86( من حديث عائشة(

واء« )1٤( باختصار.  اء والدَّ )2(  »الدَّ

ين« للغزالي )1/30٤(.  وانظر في آداب الدعاء »إحياء علوم الدِّ  
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عاِء:  ]7[. أْوقاُت الدُّ

َزماٍن،  أيِّ  وفي  وْقٍت،  أيِّ  في  وَيْذُكُره    اهللَ  َيْدُعو  أْن  لِلُمْسِلِم 

لِيِل َعلْيها،  وَلِكْن َبْعَض األْزِمنِة واألْمِكنِة َيْشُرُف َبْعُضها َعْن َبْعٍض؛ لَِداللِة الدَّ

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]القصص: 68[.

الَقُبوِل،  ُثمَّ بَمفاتِيِح    اِعي ذلَك؛ واْسَتعاَن باهللِ  الدَّ َلِزَم  وَمَتى ما 

واْبَتَعَد عِن الَموانِِع؛ ُرِجَيْت َلُه اإلجابُة بإْذِن اهلل وَكَرِمه. 

َحياِة  سائِر  في  عٌة  ُموزَّ واألْوقاُت  ِريفُة،  الشَّ واألماِكُن  الفاِضلُة،  فاألْزِمنُة 

الُمسِلِم: 

ا األْزِمنُة: في العاِم؛ َشْهُر َرَمضاَن أْوَفاها َحظًَّا، ال ِسيَّما الَعْشُر األواِخِر  أمَّ

ِمنُه، وأَخصُّ ما فِيها َلْيلُة الَقْدِر. 

 ومَن األُسُبوِع، َيوُم الُجمعِة، الِسيَّما آِخُر ساعٍة ِمْن َعْصِره. 

َحِر.  ْيِل اآلِخِر، وساعِة السَّ ومَن الَيْوِم، في َجْوِف اللَّ

وَبيُت  والَمِدينُة،  ُة،  َمكَّ الثَّالثِة؛  الَمساِجُد  البِقاِع،  َفأْشَرُف  األْمكِنُة:  ا  وأمَّ

الَمْقِدِس »األقصى الُمباَرك«؛ لَِتفاُضِلها َعْن َغْيِرها مَن الَمساِجِد. 

يقـول ابـُن ُمْفِلح : »فالَعـاِرُف َيْجتِهُد فـي َتْحِصيِل أْسـَباِب اإلجاَبِة 

مـاِن والَمـكاِن وَغيـِر ذلـك، وال َيَمـلُّ وال َيْسـأُم، وَيْجتِهُد فـي ُمَعاَملتِه  ِمـن الزَّ

ِة فإنَّـُه أْنجَح، َقـاَل  لَِعْبِد اهللِ  ـدَّ َبْينـُه وبيـَن َربِّـه  في َغيِر وقِت الشِّ

ِة«.  ـدَّ َخـاِء َيْعِرْفَك في الشِّ ْف إَلـى اهللِ  في الرَّ ابـِن عبَّـاٍس : »َتَعرَّ
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َبْعِض  لَِعَدِم  ا  إمَّ إَجاَبتِه  َعَدَم  أنَّ  وَيْعَلُم  الَعاِرُف  فيها  َينُْظُر  األُُموُر  فهذه 

الُمْقَتَضى، أْو لُِوُجوِد َمانٍِع؛ فَيتَِّهُم َنْفَسُه ال َغيَرها، وَينْظُر في َحاِل َسيِِّد الَخالئِق 

وأكَرِمهم على اهللِ  كيف كان اْجتِهاُده في وْقَعِة َبْدٍر وغيِرها، وَيثُِق بِوْعِد 

ى، وأنَّ َمْن َتعاَطى ذلك على  ه ، ولَِيْعلَم أنَّ ُكلَّ َشيٍء عنده بأَجٍل ُمسمًّ َربِّ

، وأنَّ َمن َلْم ُيَجْب إلى َدَعْوتِه َحَصَل لُه ِمْثُلها«)1(.  َخيٍر وال ُبدَّ

 واألوقاُت الَّتي وَرَدْت فيها األحاِديُث بأنَّها َمظِنَُّة إجابٍة كثيرٌة، منها: 

َقلَّما  أو:  ـ  اِن  ُتَردَّ ال  »ثِنْتاِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِه   : الصفِّ واْلتِحاِم  األذاِن  ِعنَْد  ـ   1

عاُء ِعنَْد النِّداِء، وِعنَد الَبْأِس ِحيَن ُيْلِحُم َبْعُضُهم َبْعضًا«)2(.  اِن ـ الدُّ ُتَردَّ

عاُء ال ُيـَردُّ بيَن األذاِن واإلقامِة«)3(.  2ـ  بيَن األذاِن واإلقامِة: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ

ُجوِد: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »أْقَرُب ما َيُكوُن الَعْبُد ِمْن َربِّه وُهو ساِجٌد؛  3 ـ في السُّ

عاَء«)٤(.  فأكثُِروا الدُّ

ُيْسَتجاَب  أْن  َفَقِمٌن  عاِء؛  الدُّ في  فاْجَتِهُدوا  ُجوُد  السُّ ا  »وأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولَِقْولِه 

َلُكْم«)5(. 

)1(  »اآلداب الشرعية« )1٤9/1(

)2(  أخرجه أبو داود )25٤0( من حديث سهل  وهو صحيح. 

)3(  أخرجه أحمد )12200( وأبو داود )521( والترمذي )212( والنَّسائي »الكبرى« 
)9813( من حديث أنس . وهو صحيح. 

 . ٤(  أخرجه مسلم )٤82( من حديث أبي هريرة(

 . 5(  أخرجه مسلم )٤79( من حديث ابن عبَّاس(

وقوله: »َفَقِمٌن«: َجِديٌر وأحرى.   
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عاِء أْسَمُع؟ لواِت الَمْكُتوباِت: وَقْد ُسئَل ملسو هيلع هللا ىلص: يارُسوَل اهللِ، أيُّ الدُّ 4ـ  ُدبـُر الصَّ

َلواِت الَمْكُتوباِت«)1(.  قاَل: »ُدُبـُر الصَّ

ْيِل َلساعًة،  يِل: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ في اللَّ 5 ـ ساعٌة ِمْن ُكلِّ َليلٍة في َجْوِف اللَّ
اُه،  إيَّ نيا واآلِخرِة إالَّ أعطاُه  ِمْن أمِر الدُّ ال ُيوافُِقها َرُجٌل ُمسِلٌم َيسأُل اهللَ َخيرًا 

وذلَك ُكلَّ َليلٍة«)2(. 

َيْبَقى  نيا، ِحيَن  ماِء الدُّ  ُكلَّ َليلٍة إلى السَّ نا  َربُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َينِْزُل  ولَِقْولِه 
ْيِل اآلِخُر، يقوُل: َمْن َيْدُعونِي فأْسَتِجيَب َلُه؟ َمْن َيْسأُلنِي فُأْعطَِيُه؟ َمْن  ُثُلُث اللَّ

َيْسَتْغِفُرنِي فأْغِفَر لُه؟«)3(. 

بُّ ِمَن الَعبـِد في َجْوِف اللَّيـِل اآلِخِر،  و لَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: »أْقـَرُب ما يكـوُن الرَّ
ـاَعِة َفُكْن«)٤(.  ْن َيْذُكـُر اهللَ في تِلَك السَّ فـإِن اسـَتَطْعَت أْن تُكوَن ِممَّ

ائُم  ائِم ِحيَن ُيْفطُِر: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َثالثٌة ال ُتَردُّ َدْعوُتُهم؛ الصَّ  6 ـ َدْعوُة الصَّ
ِحيَن ُيْفطُِر«)5(. 

  1(  أخرجه الترمذي )3٤99( والنسائي »الكبرى« )9856( من حديث أبي أمامة(
وهو حسن. 

لوات«: يحتمل قبل التَّسليم، ويحتمل بعد التَّسِليم، واألمُر واسع.  والمراد »بُدُبر الصَّ  

 . 2(  أخرجه مسلم )757( من حديث جابٍر(

 . 3(  أخرجه البخاري )11٤5( ومسلم )758( من حديث أبي هريرة(

)٤(  أخرجـه أحمـد )17018( وأبـو داود )1277( والترمـذي )3579( مـن حديـث 
َعمـرو بـن عنبسـة  وهـو صحيـح. 

أبي  حديث  والترمذي )3598( من  ماجه )1752(  وابن  أحمد )97٤3(  أخرجه    )5(
هريرة  وهوحسن. 
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 7 ـ آِخُر ساعٍة ِمْن َعْصِر َيوِم الُجمعِة: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيوُم الُجُمعِة ثِنْتا َعْشرَة 

ـ ُيِريُد: ساعًةـ  ال ُيوَجُد ُمسِلٌم َيْسأُل اهللَ  َشيئًا إالَّ آتاُه اهللُ ؛ فاْلَتِمُسوها 

آِخَر ساعٍة َبعَد الَعْصِر«)1(. 

الَمْرِء  »َدْعوُة  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِه  الَغْيِب:  بَظْهِر  الُمسلِِم  الُمسلِِم ألِخيِه  ُدعاُء  ـ   8

ٌل، ُكلَّما َدعا ألِخيِه  الُمسِلِم ألِخيِه بَظْهِر الَغْيِب ُمْسَتجابٌة، ِعنَد َرْأِسه َمَلٌك ُموكَّ

ُل بِه: آِميَن، وَلَك بِمْثٍل«)2(.  بَخيٍر، قاَل الَمَلُك الُموكَّ

9 ـ ِعنَْد ُشْرِب ماِء َزْمَزَم: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َزْمَزُم لَِما ُشِرَب َلُه«)3(. 

عاَء ِعنَد ُشْربِه ُيْرَجى َقُبوُلُه.   والُمراُد: أنَّ الدُّ

؛  10ـ  َدْعوُة الُمسافِِر: لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َثالُث َدَعواٍت ُمْسَتجاباٌت ال َشكَّ فيِهنَّ

َدْعوُة الُمسافِِر«)٤(. 

ـِق َدْعـوَة الَمْظُلـوِم؛ فإنَّه ليـَس َبْينُه  11 ـ َدْعـوُة الَمْظُلـوِم: لَِقْولِـه ملسو هيلع هللا ىلص: »اتَّ

ِحجـاٌب«)5(.  وبيَن اهللِ 

)1(  أخرجه أبو داود )10٤8( والنسائي )1389( من حديث جابر ، وهو صحيح. 

 . رداء )2(  أخرجه مسلم )2733( من حديث أم الدَّ

)3(  أخرجه أحمد )1٤8٤9( وابن ماجه )3062( من حديث جابر  وهو حسن. 

)٤(  أخرجـه أحمـد )7510( وأبـو داود )1536( والترمـذي )1905( مـن حديـث 

أبـي هريـرة  وهـو حسـن. 

 . 5(  أخرجه البخاري )1٤96( ومسلم )19( من حديث معاذ(
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َدَعواٍت  »َثالُث  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِه  ولِوَلِده:  وَلِده،  على  الوالِِد  وُدعاُء  ـ   12

؛ َدْعوُة الوالِِد على وَلِده«)1(.  ُمْسَتجاباٌت ال َشكَّ فيِهنَّ

و لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعوُة الوالِِد لِوَلِده«)2(. 

: قاَل ُسْبحاَنه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   13ـ  َدْعوُة الُمْضطرِّ

ۋ﴾ ]النمل: 62[. 

انَقَطَع  اإلْنساُن  ماَت  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِه  لِوالَِدْيِه:  الِِح  الصَّ الوَلِد  َدْعوُة  ـ   14

َعنُه َعَمُله إالَّ ِمْن َثالثٍة؛ إالَّ ِمْن َصَدقٍة جاِريٍة، أْو ِعْلٍم ُينْتَفُع بِه، أْو وَلٍد صالٍِح 

َيْدُعو َلُه«)3(. 

ُجَل َلُتْرَفُع َدَرَجُته في الَجنَِّة َفيقوُل: أنَّى هذا؟ فُيقاُل:  و لَِقْولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الرَّ

باْستِْغفاِر وَلِدَك لَك«)٤(. 

واعَلـْم جعـَل اهللُ الخيـَر قائـدًا لَك وإليـك؛ أنَّ َشـَرَف األْوقـاِت َيْرِجُع إَلى 

ـواِغِل  ـَحِر، وْقُت َصفـاِء الَقْلِب وَفِراِغه مَن الشَّ َشـَرِف الحاالِت؛ فإنَّ وْقَت السَّ

ـٍل، وَمَتـى ما َصَفـى َقْلُب  َذلُّ ـُجوِد، حالـُة ُخُضـوٍع وتَّ ـواِرِف، وحالـُة السُّ والصَّ

)1(  أخرجه أحمد )7510( وأبو داود )1536( والترمذي )1905( من حديث أبي هريرة 

 وهو حسن. 

)2(  أخرجه ابن ماجه )3862( وهو حسن. 

)3(  سبق تخريجه )35(. 

)٤(  سبق تخريجه )23(. 
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ـَل هللِ ، وانطـَرَح بيـَن َيدْيـِه فـي ِمْحرابِـه؛ َحِقيٌق بـِه أْن  اِعـي، وَتذلَّ الدَّ

َق للَقُبـوِل، وُيْمنـَح الَمْأُموَل.  ُيوفَّ

َقْوٌم؛  َنِجُد أْدِعيًة َدعا بها  عاِء؛ ذلَك أنَّ »َكثِيرًا ما  ٌة في باِب الدُّ وُنْكتٌة ُمِهمَّ

عاِء َضُرْورُة صاِحبِه وإْقباُله على اهللِ، أْو  فاْسُتِجيَب لهم، وَيُكوُن َقِد اْقتـَرَن بالدُّ

َمْت ِمنُه، َجَعَل اهللُ ُسْبحاَنه إجابَة َدْعوتِه ُشْكرًا لَِحَسنَتِه، أْو صاَدَفْت  َحَسنٌة َتقدَّ

رَّ في َلْفِظ ذلَك  وْقَت إجابٍة، وَنْحو ذلَك؛ فُأِجيَبْت َدْعوُتُه؛ َفيُظنُّ الظَّانُّ أنَّ السِّ

اِعي.  تي قاَرنْتُه ِمْن ذلَك الدَّ دًا َعْن تِْلَك األُُموِر الَّ عاء؛ َفيأُخُذه ُمَجرَّ الدُّ

ِذي َينَْبِغي، على الوْجِه  وهذا كما إذا اْسَتْعمَل َرجٌل َدواًء نافِعًا في الوْقِت الَّ

ِده كاٍف في  واَء بُمَجرَّ َفظنَّ َغيُره أنَّ اْستِْعماَل هذا الدَّ َينَْبِغي؛ فانَتَفَع بِه؛  ِذي  الَّ

َيْغَلُط فيِه َكثِيٌر مَن  وهذا َمْوِضٌع  َيُكوُن بذلَك غالِطًا،  ُه  ُحُصوِل الَمْطُلوِب؛ فإنَّ

النَّاِس«)1(. 

ولِـذا يقـوُل َشـيُخ اإلسـالِم ابـُن َتْيِميَّـَة : »وكذلـَك ُدعـاُء األنبِياِء 

، واْسـتِْغفاُرُهم وَشـفاَعُتُهم، هـو َسـَبٌب َينْفـُع إذا َجَعـَل اهللُ تَعالـى 

الَمَحـلَّ قاباًِل لـُه«)2(. 
  

واء« البن القيم )25(.  اء والدَّ )1(  »الدَّ

عاء« البن عبد الهادي )59(.  )2(  »مجموع الفتاوى« )1/ 308(.  ولالستزادة انظر: »آداب الدُّ
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جواِمُع األْدِعيِة ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم 

ـْل فـي أْدِعيـِة الُقـْرآِن الَكِريـِم، َتِجْدهـا جـاَءْت ُجلُّها بَلْفـِظ: ﴿ڭ﴾  َتأمَّ

و﴿ٻ﴾ ال ِسـيَّما فـي َدَعـواِت األنبِيـاِء ، َفمـا ِسـرُّ ذلـَك؟ 

صاِحَب  ُتِفيُد  ﴿ڭ﴾  ُمْفَردَة  أنَّ  َيْلَحُظ   ، نا  َربِّ لِِكتاِب  ـَر  الُمَتدبِّ إنَّ 

َحِديُث:  لُه  وَيْشهد  عليِه،  لِلُمنَْعِم  وإْصالِحها  بإْغداِقها،  َيُقوُم  ِذي  الَّ النَّْعمِة، 

»َهْل َلَك ِمْن نِْعمٍة َتُربُّها عليِه«)1(. 

للنُّبوِة  االْصطِفاِء  نِْعمُة  ؛  األنبِياِء  على  النَِّعِم  أْعَظِم  وِمْن 

 ، الثَّناِء على اهللِ  باِب  ِمْن    َيْدُعوَن اهللَ  سالِة؛ فاألنبِياُء  والرِّ

بالنِّْعمِة عليِهم، وِذْكِر اْسِمه ُسْبحاَنه َبْيَن َيَدْي َطَلبِهم؛ َفَيُدلُّ ذلَك أنَّ اْستِْخداَم 

أْنَعَم،  ما  بُكلِّ  الُمنِْعِم  الثَّناِء على  َعظِيِم  َمْن  عاِء،  الدُّ َيَدِي  َبْيَن   » بِّ »الرَّ ُمفَردِة 

ل على َعبِده.  وَتَفضَّ

وإْحسانِه،  ُقْدَرتِه،  نِة  الُمَتَضمِّ بُرُبوبِيَّتِه  ُيْسأُل  َتَعالى  اهللَ  أنَّ  ذلَك:  »وِسرُّ 

َيِجُب  إْثباِت ما  نِة  الُمَتَضمِّ أْمِره، وُيْثنَى عليِه بإالِهيَّتِه  َعبَدُه، وإصالِح  وَتْربَِيتِه 

فاِت الُعُلى، واألْسماِء الُحْسنَى.  لُه مَن الصِّ

 . 1(  أخرجه مسلم )2567( من حديث أبي هريرة(
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عاُء فـي الُقْرآِن  ا الدُّ ــْر َطِريقـَة الُقـْرآِن َتِجْدها َكما َذكـْرُت َلـَك؛ َفأمَّ وَتَدبَّ

إالَّ  «)1(. ومـا هـذا  بِّ الـرَّ باْسـِم  رًا  ُمَصـدَّ إالَّ  َيِجـيُء  َيـكاُد  حيـُث وَقـَع، ال 

بِه.  لالْعتِـراِف 

« علـى اهللِ ؛ َفألنَّـُه َصِريٌح فـي َمْعنى  بِّ  واْختِيـاُر َلْفـِظ »الـرَّ

ـائِل،  ْأفـِة واللُّْطـِف والِعنايِة بالسَّ النِّْعمـِة ولَِمـا ُيـْؤِذُن بـِه َلْفـُظ ﴿ڭ﴾ ِمَن الرَّ

واإلْقبـاِل عليـِه في َمْسـأْلتِه)2(.

«: ُهـو الُمربِّـي جميَع عبـاِده بالتَّدبِيـِر وأصنَاِف النَِّعـِم. وأخصُّ  بُّ و»الـرَّ

ِمـن هـذا َتْربيُتـه ألصِفيائـِه بإصـاِح ُقلوبِِهـم وأْرواِحِهـم وأخاِقِهـم، ولهذا 

َكُثـر ُدعاؤُهـم لـه بهـذا االسـِم الَجليـِل؛ ألنَُّهـم َيْطُلبـوَن منـه هـِذه التَّربيـَة 

ـَة«)3(.  الَخاصَّ

: ُهو الُمربِّـي جميـَع العاَلِميَن؛  بُّ ـعديُّ : »الـرَّ ـيُخ السَّ وقـال الشَّ

وُهـم َمـن ِسـَوى اهللَ بخْلِقـه لهـم، وإعـداِده لُهـُم اآلالت، وإنَعاِمـه عليهـم 

بالنَِّعـِم العظيَمـِة، التـي لـو َفقُدوها لـم ُيْمِكن لهـم الَبقـاُء، فما بهم ِمـن نِْعمٍة 

َتعالى.  فِمنْـُه 

ٌة.  ٌة وخاصَّ  وَتْربيُته تعالى لَخْلِقه َنوعاِن: عامَّ

)1(  »بدائع الفوائد« البن القيم )٤20/2(. 

رجب  البن  والحكم«  العلوم  و»جامع   )2٤5( اكي  للسكَّ العلوم«  »مفتاح  انظر:    )2(

اطبي )2/16٤(.  )197( و»الُموافقات« للشَّ

عدي )21/1(.  )3(  »تيسير الكريم الرحمن« للسَّ
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ُة: هي َخْلُقه للَمخُلوِقيَن وَرزِقهم وِهَدايتِهم لَِما فيه َمصالُِحُهم التي  فالعامَّ

نيا.  فيها َبقاُؤُهم في الدُّ

ُلهم،  وُيكمِّ له،  وُيوفُِّقهم  باإليماِن،  يُهم  فُيربِّ ألولَيائِه؛  َتْربيُته  ُة:  والخاصَّ

واِرَف والعوائَق الحائلَة بينُهم وبينَُه.  وَيدفُع عنهم الصَّ

. ولعلَّ هذا  وَحِقيقُتهـا: َتْربيـُة التَّوفيِق لـُكلِّ َخيـٍر، والِعْصمُة عن كلِّ َشـرٍّ

«؛ فـإنَّ َمطالَِبهم  بِّ ـرُّ في َكـوِن أكثِر أدعيـِة األنبياِء بَلْفـِظ »الرَّ الَمْعنـى ُهو السِّ

ِة)1(.  كلَّها َداِخلـٌة تحت ُربوبِيَّتِـه الخاصَّ

لُكلِّ  ألَنَّه جالٌِب  »رّب«  بلفِظ  عاَء  الدُّ أنَّ  َبأَن لك  لدْيَك؛  ذلك  َر  َتَقرَّ فإِذا 

ُسبحانه  ذلك  في  وُهو  اِت،  الَمضرَّ وَصْرِف  الَخيراِت،  األُْعطِياِت، وُحُصوِل 

بانيَِّة في الَعطاِء أِو الَمنِْع َمن َيشاُء ِمْن َخْلِقه. ُق للِهَداياِت الرَّ ُيوفِّ

فَعطاُؤُه نِْعمٌة وفيها ِهَداياٌت ال َيْرَتِقي إلى إْدراِكها إالَّ َمْن َأخَذ بخطٍّ َوافٍر 

ِمَن الَبصيرِة والَفْهِم عِن اهللِ وعن رُسولِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فَيْهديه اهللُ ُسبحانه أوالً إلى ُشْكِر 

الُمنِْعِم، وَيْهِديه إلى ُحْسِن َبْذلِها واالنتفاِع ِمنْها بما َشَرُعه اهللُ تعالى وَأباَحُه، 

واِل أو الَمْحِق لَبركتِها. َمع الُمحاَفظِة عليها خشيَة الزَّ

َوْمنُعـُه نِْعمـٌة؛ إِْذ َصـَرَف بهـذا الَمنْـِع نِْقمًة وَهَلكـًة كانت َنازلـًة ال َمَحالَة 

ـا َمنََع عنـه الَعِليـُم الَخبِيُر ذلـك، َظَهـر َجِليًَّا َمنُْعـُه نِْعمة  لـو ُوِجَد َسـبُبها! فلمَّ

نعمٍة. وأيُّ 

)1(  »تيسير الكريم الرحمن« )32/1(. 
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عاِء  ِة فـي اسـتِْعماِل َلْفـِظ »رّب« فـي الدُّ فهـذا َمْعنًـى ِمـْن َمعانـي الُعبوديَّ

ـِق للِهَدايِة! ، الُمَوفِّ ـرِّ الجالِـِب للخيـِر، المانِـِع للشَّ

ـْل َجـواب نبـيِّ اهللِ موسـى  حيـن َسـَألُه فِْرُعـوُن عـن ربِّه،  وتأمَّ

فقـال َلـُه بَأْوجـِز بيـان وَأْهـَدى ُقـرآن: ﴿ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴾ 

.]50 ]طـه: 

ل. فهو َعطاٌء أو َمنٌْع مع الِهَدايِة؛ فتأمَّ
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 أواًل: أْدِعيُة األنِبياِء

 : ـ َنبِيُّ اهللِ آَدُم

ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ   
]األعراف: 23[.

 : ـ َنبِيُّ اهللِ ُنْوُح

 ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]المؤمنون: 29[.

﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

خت مت ىت﴾ ]نوح: 28[. 
 :  ـ َنبِيُّ اهللِ إْبراِهيُم

حب﴾  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ﴿ٹ ىئ 

]البقرة: 126[. 

﴿پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 127[. 

ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]البقرة: 128[. 
﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]إبراهيم: 35[. 

﴿ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ﴾ ]إبراهيم: ٤0[. 

﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]إبراهيم: ٤1[. 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب  مب  خب  حب  جب  ﴿ىئ يئ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]الشعراء: 83 ـ 85[. 
﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الشعراء: 87[. 

 ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]الصافات: 100[. 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ 

جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب﴾ ]الممتحنة: ٤ ـ 5[. 
 : ـ َنبِيُّ اهللِ ُيوُسَف

ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 

ۈئ﴾  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
]يوسف: 101[. 

 : ـ َنبِيُّ اهللِ أيُّوُب

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]األنبياء: 83[. 

 : ـ َنبِيُّ اهللِ ُمْوَسى

ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 

]األعراف: 151[. 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]األعراف: 155 ـ 156[. 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 

ې﴾ ]طه: 25 ـ 28[. 
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﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ﴾ ]القصص: 16[. 

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]القصص: 17[. 

 : ـ َنبِيُّ اهللِ ُسَلْيماُن

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]النمل: 19[. 
﴿ھ ھ ے﴾ ]ص: 35[.

 : ـ َنبِيُّ اهللِ ُيوُنُس

﴿ۇ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]األنبياء: 87[. 

 : ـ َنبِيُّ اهللِ َزَكِرّيا

﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]آل عمران: 38[. 

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]مريم: 5[. 

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]األنبياء: 89[. 

 : ٌد ـ َنبِيُّ اهللِ ُمحمَّ

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 
حبخب مب ىب يب جت حت خت﴾ ]البقرة: 286[. 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ڭ 

ڳ﴾ ]اإلسراء: 80[. 
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﴿ڭ ٿ ٿ﴾ ]طه: 11٤[. 

﴿ڭ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]المؤمنون: 97[. 

﴿ڭ ىئ ی ی ی ی﴾ ]المؤمنون: 118[. 
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 ثاِنيًا: ُدعاُء الَمالئكِة ِلْلُمْؤِمِنيَن 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ 

ى ائ ائ﴾ ]غافر: 7[. 
عديُّ  َعْن ُدعاِء الَمالئكِة لِلُمْؤِمنِيَن وَمَحبَّتِهم:  يُخ السَّ قاَل الشَّ

األْعماِل  مَن  ُيِحبَُّه  ما  بَمَحبَّـِة  الُمواَفقِة،  َتماَم  لَِربِّهم  ُمواَفقَتُهم  َن  »وَتَضمَّ

تِي قاُموا بها، واْجَتهُدوا اْجتِهاَد الُمِحبَّيَن.  تي ِهي الِعباداِت الَّ الَّ

ِذين ُيِحبُُّهم اهللُ َتَعالى ِمْن بيِن َخْلِقه؛  ِذين ُهُم الُمؤِمنُوَن، الَّ اِل الَّ  ومَن الُعمَّ

ِفيَن ُيْبِغُضُهم اهللُ، إالَّ الُمْؤِمنِيَن ِمنُْهم؛ َفِمْن َمَحبَّـِة الَمائكِة  َفسائُر الَخْلِق الُمكلَّ

ْخِص؛ ِمْن أَدلِّ  عاَء لِلشَّ لهم َدَعْوا اهللَ، واْجَتهُدوا في َصاِح أْحوالِهم؛ ألنَّ الدُّ

ُه ل َيْدُعو إلَّ لَِمْن ُيِحبُُّه«)1(.  لئِل على َمَحبَّتِه؛ ألنَّ الدَّ
  

)1(  »تيسير الكريم الرحمن « )٤/1538(. 
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الِحيَن ثاِلثًا: أْدِعيُة الصَّ

ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ﴿ۈ 

]البقرة: 201[. 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 

ڻ﴾ ]البقرة: 250[. 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 
حبخب مب ىب يب جت حت خت﴾ ]البقرة: 286[. 

ىئ﴾  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ 

]آل عمران: 8[. 

ىب﴾  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ﴿ی 

]آل عمران: 9[. 

﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]آل عمران: 16[. 

پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

]آل عمران: 53[. 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ 

ېئ﴾ ]آل عمران: 1٤7[. 
ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]آل عمران: 193[. 
ی﴾  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ 

]آل عمران: 19٤[. 

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ﴾ ]النساء: 75[. 
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]األعراف: ٤7[.

 ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ ]األعراف: 89[. 

﴿ژ ژ ڑڑ ک ک﴾ ]األعراف: 126[. 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 

ڭ﴾ ]يونس: 85 ـ 86[. 
﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الكهف: 10[. 

﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]المؤمنون: 109[. 

﴿ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]الفرقان: 65[. 

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ 

]الفرقان: 7٤[. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]األحقاف: 15[. 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ﴿پ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الحشر: 10[. 
﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]التحريم: 8[.

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]التحريم: 11[. 
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نَِّة النََّبِويَّـِة جواِمُع األدِعيِة واألذكاِر ِمَن السُّ

َفوائُد وَلطائُف َبيَن َيَدِي األْدِعيِة واألذَكاِر

أولً: َتنَقِسُم األدعيُة واألذكاُر إلى ِقْسميِن: 

ُة الُمقيَّدُة بزماٍن أو مكاٍن.  1 ـ األْدِعيُة النَّبِويَّ

ُة الُمْطلَقُة.  2 ـ األْدِعيُة النَّبِويَّ

ُهما أفضُل؟  فإْن قاَل قائٌل: أيُّ

فهنا َفائَدٌة َبِديعٌة في َفْضِل األذكاِر الُمقيَّدِة على الُمْطَلقِة: 

 : ِة يُقوُل اإلماُم ابُن قيِّم الَجْوزيَّ

عاِء.  كُر أفضُل ِمَن الدُّ كِر، والذِّ »قراءُة الُقرآِن أفضُل ِمَن الذِّ

دًا، وقـد َيْعـِرُض للَمفُضـوِل مـا  هـذا ِمـن حيـث النَّظـر لـُكلٍّ منهمـا ُمجـرَّ

يجعُلـه أْوَلـى ِمـَن الفاِضـِل، بـل ُيعيِّنُه، فـال َيجـوُز أْن ُيْعـَدَل عنه إلـى الفاِضل، 

ـجوِد فإنه أفضُل ِمن قـراءِة الُقـرآِن فيهما، بل  كـوِع والسُّ وهـذا كالتَّسـبِيِح في الرُّ

الِقـَراءُة فيهمـا َمنهيٌّ عنها َنْهـَي َتْحِريـٍم أو كراهـٍة، وكذلك التَّسـِميُع والتَّحميُد 

كـُر َعِقيـب  فـي َمَحلِِّهمـا أفضـُل ِمـَن الِقـَراءِة، وكذلـك التَّشـهُد، وكذلـك الذِّ

الِة، أفضُل ِمَن االشـتغاِل عنـه بالِقَراءِة، وكذلك إجابـُة الُمؤذِّن  ـالِم ِمـَن الصَّ السَّ

والقـوُل كما يقـوُل أفضـُل ِمَن الِقـَراءِة. 
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وإْن كاَن َفْضُل الُقرآِن على كلِّ كالٍم كَفْضِل اهللِ تعالى على َخْلِقه، لكن 

الِحْكمُة،  اختلَِّت  غيره  إلى  عنه  وُعِدَل  فيه  مقاُله  فاَت  متى  َمقاٌل،  َمقاٍم  لُكلِّ 

وفاَتِت الَمصلَحُة الَمطُلوبة منه. 

الُمْطَلقِة،  الِقَراءِة  ِمَن  أفضُل  َمخُصوصٍة  بَمَحالَّ  الُمقيَّدُة  األذكاُر  وهكذا 

ما  للعبِد  َيْعِرَض  أْن  إالَّ  ُهمَّ  اللَّ الُمطلَقِة،  األذكاِر  ِمَن  أفضُل  الُمطلقِة  والِقراءُة 

عاَء أنفَع له ِمْن ِقَراءِة الُقرآِن.  كَر أِو الدُّ يجعل الذِّ

َر في ُذُنوبِه؛ فُيْحِدْث ذلك له توبًة واستغفارًا، أو َيْعِرَض له  مثاُله: أْن يتفكَّ

عواِت التي  ؛ فَيْعِدُل إلى األذكاِر والدَّ ما َيخاُف أذاُه ِمن َشياطيِن اإلنِس والجنِّ

نُه وَتُحوُطه.  ُتحصِّ

ُسؤالِها  عن  اشتَغَل  إذا  َضُروريٌة  حاجٌة  للعبِد  َيْعِرُض  قد  أيضًا:  وكذلك 

إليها  عاء  والدُّ ُسؤالِها  على  أقبل  وإذا  فيهما،  قْلُبه  َيْحُضْر  لم  ِذْكٍر  أو  بقراءٍة 

عًا وُخُشوعًا وابتَِهاالً؛ فهذا قد  اجتَمَع قلُبه كلُّه على اهللِ تعالى وأحَدَث له َتضرُّ

كِر  عاِء ـ والحالة هذه ـ أنَفُع، وإْن كان كلٌّ ِمَن الِقَراءِة والذِّ يُكون اشتِغاُله بالدُّ

أفضَل وأعَظَم َأْجرًا. 

وهذا باٌب نافٌِع َيحتاُج إلى فِْقِه َنْفٍس، وُفْرقاٍن بيَن َفِضيلِة الشيِء في َنْفِسه 

ه، وُيوَضُع كلُّ شيٍء َمْوِضَعه.  وبيَن َفِضيلتِه العارَضِة؛ فُيْعَطي كلُّ ِذي حقٍّ حقَّ

أهِل  بعُض  ُسئَل  َيْومًا:  تعالى  اهلل  َتْيِميََّة رحمه  ابِن  لشيِخ اإلسالِم  وقلُت 

ُهما أنفُع للعبِد التَّسبيُح أِو االستغفاُر؟  الِعْلِم أيُّ
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َدنِسًا  كاَن  وإْن  له،  أنفُع  الَوْرِد  وماُء  فالبُخوُر  َنِقيًا؛  الثَّوُب  كاَن  إذا  فقاَل: 

اُبوُن والماُء الحارُّ أنفُع له.  فالصَّ

َمْعرفِة َمراتِِب األعماِل وَتنِْزيلها  ُيْفَتُح للعبِد به باُب  فهذا أْصٌل نافٌِع جدًا، 

َمناِزلها؛ لئالَّ يشتغَل بَمْفُضولِها عن فاِضِلها، فَيْربُح إبليُس الفْضَل الذي بينهما، 

فَتفوُته  ـ  وقَته  وإْن كان ذلك  ـ  َمْفُضولِها  به عن  فَيشتِغُل  فاِضِلها  إلى  َينظر  أو 

يِة؛ لِظنِّه أنَّ اشتغاَلُه بالفاِضِل أكثُر َثوابًا وأعظُم أجرًا.  َمْصلحُته بالُكلِّ

وهذا يحتاُج إلى َمعرفٍة بَمراتِب األعماِل وَتفاُوتِها وَمقاِصِدها، وفِْقٍه في 

أو  منه،  أهمُّ  ُهو  لَِما  وَتْفويتِه  َمْرتبتِه،  في  وَتنِْزْيِله  ه،  منها حقَّ إعطاِء كلِّ عمٍل 

سائُر  وهكذا  إليه،  والَعْوِد  َتداُرِكه  إلْمكاِن  وأفضُل؛  منه  أْوَلى  ُهو  ما  َتْفويِت 

األعماِل إذا َتزاَحَمْت«)1(. 

ُمِهمٌّ جدًا وُهو ِمن  الَمكاِن  أو  ماِن  الزَّ ِمن  فيها  َوَرَد  بما  بالتَّقيُِّد  فاإلْلتِـَزاُم 

َواِسٌع،  فيه  َتْقِييٍد؛ فاألمُر  ُمْطَلقًا بال  َورَد منها  ا ما  ِة االْمتِـَثاِل، وأمَّ ُعبوِديَّ َتماِم 

يُقوُله الُمسِلُم والُمسِلمُة متى َشاَء وَأْينَما َشاء. 

ثانيـًا: الِعنَايـُة بِحْفظِهـا بأْلفاظِهـا كمـا وَرَدْت عـِن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، وفـي هـذا 

َق  ث ُشـعيب األرنـؤوط : »أَرى أنَّ التَّوثُّ مُة الُمحـدِّ يُقـوُل َشـيُخنا العالَّ

ًا؛ ألنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  تي َتُخـصُّ األدعيـَة واألذكاَر َضـُروِريٌّ جـدَّ ِمـَن األحاديـِث الَّ

اِس على اإلَبانِة َعْن ُمـراِد اهللِ ، وكالُمه َيأتي ِمـْن ِجهِة الَبياِن  أقـدُر النّـَ

بعـَد ِكتـاِب اهللِ تعالـى؛ َفُهو ملسو هيلع هللا ىلص َقـْد ُأوتِـَي َجواِمَع الَكِلـِم، واخُتِصَر لـُه الَكالُم 

)1(  »الوابل الصيب« )231 ـ 235( باختصار. 
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اختَِصـاَرًا، وفـي َمقـُدوِر ُكلِّ ُمسـلٍم ُمكلَّـٍف أْن َيحفـَظ أذكاَرُه ملسو هيلع هللا ىلص وأْدِعيَتـُه؛ 

فَيْحَظـى باألجـِر الَعظِيـِم والثَّـواِب الَجزيِل الَّذي أخبــَر عنـه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، عَدا 

تِـي احَتوْت  ـِذي َيغمـُر قلـَب المسـِلم ِعنَدما َيْدُعـو بهـِذه األدِعيِة الَّ ـعوُر الَّ الشُّ

ها، وَيِجُد في َقْلبِـه َطمأنِينًة وَراحـًة وثِقًة في َما  ُسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص وَيْلتـِزُم َنصَّ ألفـاَظ الرَّ

َيقـوُم به ِمـن هـِذه األذكاِر وتِلـَك األْدِعيِة«.

ًة أو  ثالثـًا: اإلْلتِــَزاُم بالُمحاَفظـِة علـى التَّقيُّـِد بالَعـَدِد الـَوارِد فيهـا: »مـرَّ

يـادِة علـى الَعدِد  َثالثـًا أو َعْشـرًا أو ِمئـًة« إالَّ إْن دلَّ الَحديـُث علـى َفِضيلـِة الزِّ

الَمنُصـوِص، كقولِـه:»إالَّ أحـٌد قـاَل ِمثَل مـا قـال، أو: َزاَد عليـه« أوقولِه:»ولم 

ـا جـاء إالَّ َرجـٌل َعِمَل أكثـَر ِمنـُه« َفِفي هـذه النُّصوِص  َيـْأِت أحـٌد بَِأْفضـَل ِممَّ

ـًة لـه أْن َيِزيـَد على الَعـدِد الُمعيَِّن كَما َيشـاُء؛ َطَلبـًا لألْفَضِليَّـة والثَّواِب،  َخاصَّ

فـإْن َأْكـَثــَر؛ فاهللُ َيْجِزي األكَثــَر.

عواُت واألذكاُر، لُبدَّ أْن َيْصَحَبها الَيقيُن بأنَّها َخبـٌر صاِدٌق  رابعًا: هذه الدَّ

عن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حيَن التَّعبُّد بها اْمتِـَثاالً لَِما أمَرنا به؛ َرغبًة في َنيـِْل الثَّواِب، 

 ، وابِّ والدَّ الَهوامِّ  ُشُروِر  ِمْن  َتْحِصينًا  أو  اِب،  الَوهَّ الَمِلِك  َيَدي  بيَن  وُمناَجاًة 

ِن َمْعناها، فأسعُد النَّاِس  وهذا ال يتأتَّى لَِمْن أجرى اللَّفَظ على لَِسانِه ُدوَن َتيقُّ

ِم لَمعانِيها بَعْقِله. َمْن ُرِزَق فيها: القوَل باللِّساِن، مع الَيقيِن بها بَقْلبِه، والَتفهَّ

ْكـِر: ُحُضـوُر الَقلـِب،  وويُّ : »الُمـراُد ِمـَن الذِّ يقـول اإلمـاُم النّـَ

اِكـِر، فَيحِرُص علـى َتْحِصيِله، وَيتدبَّــُر ما  فَينْبِغـي أْن يُكـوَن ُهـو َمقُصـوُد الذَّ

ـُل َمْعناُه. َيذُكـُر، وَيتعقَّ
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كِر َمطُلوٌب كما ُهو َمطُلوٌب في الِقَراءِة؛ الْشتَِراِكِهما في  فالتَّدُبـُر في الذِّ

الَمْعنى الَمقُصوِد«)1(.

في  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عِن  وَعَدِدها  واألذكاِر  األدِعيِة  ِصَيِغ  اختالُف  خامسًا: 

حابُة ِرْضواُن اهللِ عليهم، ُيفيُد أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا َحِفَظُه لنا الصَّ الَموضِع الواحِد ممَّ

التَّنِويِع:  على  والُمحاَفظُة  ُاْخَرى،  وأدعيٍة  بأذكاٍر  ُع  وُينوِّ تارًة،  هذا  َيُقوُل  كان 

نَّـِة، وأقرُب لْستِْشَعاِر الَيقيِن، وأشَمُل في ُحُصوِل الثَّواِب الُمترتِِّب  أتبُع للسُّ

على َبْعِضها ُدوَن الَبعِض.

ُه َينْبِغي لَِمْن َبلَغُه َشيٌء في َفضائِل  يقول اإلماُم النَّوويُّ : »اْعَلْم أنَّ

ًة؛ لَِيـُكوَن ِمن أْهِله، وال َينْبِغي أْن َيتـُرَكُه ُمْطَلقًا،  األعَماِل أْن َيعَمَل به وَلو َمرَّ

ما  ِمنُه  َفـاْفَعُلوا  بشيٍء،  َأَمْرُتُكم  ملسو هيلع هللا ىلص:»إَذا  النَّبيِّ  لقوِل  منه؛  َر  َتيسَّ بَما  يأتي  بل 

اْسَتطْعُتم«)2(.

أكثَر  منه  ُيْفهُم  بلفٍظ  َموِضَعُه  َتْقييُد  األدعيِة واألذكاِر جاَء  بعُض  سادسًا: 

ليقل«  ُثمَّ  »فْلَيركْع..  االستَِخارِة:  كحديِث  أو  الة«  الصَّ »ُدبـُر  ِمْثل:  َفْهٍم،  ِمن 

الَمْوِضَعيِن؛  ألحِد  َجزٍم  بُدوِن  َبعَدُه،  أو  الِم  السَّ قبَل  َيْشمُل  فهذا  وغيرها، 

أنَّ  غيَر  اهللُ،  شاَء  إْن  الَموِضَع  وأصاَب  صحَّ  َأحِدها  في  قاَلُه  َمن  أنَّ  فالتَّيسيُر 

)1(  »األذكار« )٤3(.

)2(  »األذكار« )35(.
والحديث أخرجه البخاري )7288( ومسلم )1337( من حديث أبي هريرة   

.
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الِم أو َقـْبلُه؛ فهذه التَّْقِييداُت  َة َمواِضَع جاَء التَّنِصيُص فيها َصراحًة بعَد السَّ ثمَّ

الِة؛ االستغفاِر  باعًا للنَّبيِّ واْمتَِثاالً ألَْمِره، كاألذكاِر الَمعُروفِة بعد الصَّ ُتْلتزُم اتِّ

ذاِت، وَغيِرها. والتَّْهِليِل والتَّسبِيِح والتَّحِميِد والتَّـْكبِيِر وآيِة الُكْرسيِّ والُمعوِّ

سابعًا: وَرَدْت أدِعيٌة وأذكاٌر ُمقيَّدٌة في َزماٍن أو مكاٍن، وليس ُهناَك َمانٌِع 

ِمن أْن ُتْذَكر وُيْدَعى بها في أوقاِت َمظِنَّة اإلجابِة، لكنَّها َأْولى ما ُيقاُل عنَد ما 

ا لم َيِرْد في َموِضِعها. ُقـيِّدت به، وال ُيسَتعاُض عنها بَغيِرها ِممَّ

ُهمَّ إنَّك َعُفٌو   كَحديِث عائشَة  في ُسؤاِل الَعْفو في َليلِة الَقْدِر؛ »اللَّ

نيا َحسنًة وفي  نا آتِنا في الدُّ كنَين:»ربَّ عاِء بيَن الرُّ ُتِحبُّ الَعْفو فاْعُف َعنِّي« وكالدُّ

عاَء بهما مع تكَراِره َمشُروٌع، ال ِسيَّما  اآلِخَرِة َحَسنًة وِقنَا َعذاَب النَّاِر« فإنَّ الدُّ

إذا َعِلْمَت أنَّ الثاني ِمن أكثِر أْدِعيِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الُمْطَلقِة.

القياَمِة  له يوَم  َتشَهُد  فإنَّها  بَِيِديه؛  َيذُكَر اهللَ تعالى  أْن  للَمرِء  األَْوَلى  ثامنًا: 

ُة)1(، وإِن  بذلك فُهنَّ »َمسُؤوالٌت ُمْسَتنَطقاٌت« كما جاَءْت به األَحاديُث النَّبويَّ

ْكِر؛ فال  الذِّ للتَّعاُهِد على  »الِمْسبحة«  ْبحِة =  السُّ أو  ر،  الُمذكِّ بالَخاتِِم  اْسَتعاَن 

ِحيِح. بأَس فيها على الصَّ

ا َمْن ظاَهَر بها ِرَياًء وُسْمعًة أِو اتَّخَذها ُمعلَّقًة في َرقبتِه أو َجعَلها ِشَعاَر  أمَّ

عباَدٍة َيتـزيَّن بها؛ فَما أصاَب، فإنَّ العبادَة ل َمْدخَل لها بهذا اإلشهاِر، فُيْخَشى 

رِك، والعياُذ باهللِ. ياِء والشِّ يطاِن به وَتْلبِيِسه عليه بَقْذفِة الرِّ عليه ِمن َعبِث الشَّ

)1(  أخرجه أحمد )27089( وأبو داود )1501( والترمذي )3583( من حديث 
ُيَسْيرة بنت ياسر ، وهو حسن.
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ر؛ لَِقوِل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  تاسعًا: ُجلُّ األْدِعيِة واألذَكاِر وَرَدْت على ِصْيغِة الُمَذكَّ

ِر إلى  الُمذكَّ ِمَن  يغَة  ُيغيِّْرَن الصِّ فإنَُّهنَّ  النِّساُء  ا  أمَّ التَّْعِليِم بها لَصحاَبتِه،  لها أو 

ُهمَّ إنِّي َأَمُتك بنُت  ُهمَّ إنِّي َعْبُدك وابُن َعْبِدك« إلى: »اللَّ الُمؤنَِّث، ِمْن ِمْثِل: »اللَّ

عبدك، أو بنُت َأَمتِك« وهكذا. 

اِكِر  اِعـي أِو الذَّ عـاِء، فَيجـوُز للدَّ ْكِر والدُّ عاشـرًا: ال َتْلـزُم الطَّهـارُة فـي الذِّ

ـالِة علـى  ذلـك فـي ُكلِّ ِحْيـٍن؛ ِمـْن َتْهِليـٍل وَتْسـبِيٍح وَتْحِميـٍد وَتــْكبِيٍر والصَّ

ـُه وَيْذُكَرُه على أكمـِل الهيئاِت  النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وإْن كاَن األكَمـُل أْن ُيناِجـي العبُد ربَّ

أعَلُم. واهللُ  وَأحَسـنِها، 
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أواًل: األْدِعيُة النَّبِويَُّة الُمقيَّدُة: 

)1( أْدِعيُة وأْذكاُر النَّْوِم واالْسِتيقاِظ

قِّ األيمِن:  أ ـ ما ُيقاُل عند النَّْوِم وأخِذ الَمْضَجِع على الشِّ

ُهمَّ باْسِمَك أُموُت وأْحيا«)1(.   »اللَّ

ـْن ال  ـِذي أْطَعَمنـا وَسـقانا، وَكفانـا وآَوانـا، َفَكـْم ِممَّ  »الَحْمـُد هللِ الَّ

كافِـَي َلـُه)2(، وال ُمـْؤِوَي«)3(. 

ُهمَّ َخَلْقَت َنْفِسي وأْنَت َتوفَّاها، َلَك َمماُتها وَمْحياها، إْن أْحَيْيَتها   »اللَّ

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك العافِيَة« )٤(.  فاْحَفْظها، وإْن أَمتَّها فاْغِفْر َلها، اللَّ

نا  َربَّ الَعظِيِم،  الَعْرِش  وَربَّ  األْرِض،  وَربَّ  ماواِت  السَّ َربَّ  ُهمَّ  »اللَّ  

والُفْرقاِن،  واإلْنِجيِل  التَّْوراِة  وُمنِْزَل  والنَّوى،  الَحبِّ  فالَِق  َشْيٍء،  ُكلِّ  وَربَّ 

أُعْوُذ بَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشيٍء أْنَت آِخٌذ بناِصَيتِه. 

َشيٌء،  َبْعَدَك  َفلْيَس  اآلِخُر  وأْنَت  َشْيٌء،  َقْبَلَك  َفلْيَس  األوُل  أْنَت  ُهمَّ  اللَّ  

اْقِض  َفَلْيَس ُدوَنَك َشيٌء،  الباطُِن،  َفْوَقَك َشيٌء، وأْنَت  َفَلْيَس  الظَّاِهُر،  وأْنَت 

ْيَن، وأْغنِنا مَن الَفْقِر«)5(.  َعنَّا الدَّ

 . 1(  أخرجه البخاري )631٤( من حديث حذيفة(

)2(  ل كافَي ول ُمْؤِوي: أي ليس له ما يكفيه، وال سكن َيْأِويه. 

 . 3(  أخرجه مسلم )2715( من حديث أنس(

 . ٤(  أخرجه مسلم )2712( من حديث ابن عمر(

 . 5(  أخرجه مسلم )2713( من حديث أبي هريرة(



92

ُكلِّ  َربَّ  واألْرِض،  َمواِت  السَّ فاطَِر  هادِة،  والشَّ الَغْيِب  َعالَِم  ُهمَّ  »اللَّ  

َشرِّ  وِمْن  َنْفِسي،  َشرِّ  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  أْنَت،  إالَّ  إَلَه  ال  أْن  أْشَهُد  وَمِليَكُه،  َشْيٍء 

ْيطاِن وِشْرِكه)1(«)2(.  الشَّ

َنْفِسي)3(؛  أْمَسْكَت  إْن  أْرَفُعُه،  وبَِك  َجنْبِي  وَضْعُت  َربِّ  »باْسِمَك   

الِِحيَن«)٤(.  فاْرَحْمها، وإْن أْرَسْلَتها؛ فاْحَفْظها بما َتْحَفُظ بِه ِعباَدَك الصَّ

 »َربِّ ِقنِي َعذاَبَك؛ َيْوَم َتْبَعُث ِعباَدَك«)5(. 

ُهمَّ أْسَلْمُت وْجِهي إَلْيَك، وَفوْضُت أْمِري إَلْيَك، وأْلَجْأُت َظْهِري   »اللَّ

إَلْيَك)6(، َرْغبًة وَرْهبًة إَلْيَك، ال َمْلَجَأ وال َمنْجا ِمنَْك إالَّ إَلْيَك. 

ِذي أْرَسْلَت«)7(.  ِذي أْنَزْلَت، وبِنَبِيَِّك الَّ ُهمَّ آَمنُْت بِكتابَِك الَّ اللَّ

)1(  ِشْركِه: اإلشراُك باهلل، وُضبِط أيضًا: »َشَركِه«: مصائده وِحَيله. 

)2(  أخرجــه أحمــد )51( وأبــو داود )5067( والترمــذي )3392( مــن حديــث أبــي 

هريــرة . وهــو صحيــح. 

يَتها.  )3(  أمسكَت نفسي: َتوفَّ

 . ٤(  أخرجه البخاري )6320( ومسلم )271٤( من حديث أبي هريرة(

)5(  أخرجـه أحمـد )18٤72( والترمـذي )3399( وفي لفـظ )3398(: »اللهم..« من 

حديث البـراء ، وهـو صحيح. 

ه أو يؤذيه، كما يعتمد المرُء على  ا يضـرُّ ُل عليه ممَّ )6(  ألجأُت ظهري: يلتجُئ إليه ويتوكَّ

ظهره. رغبًة ورهبة: رغبة في ثوابك، ورهبة ِمن عذابك. 

  7(  أخرجه البخاري )2٤7( ومسلم )2710( من حديث البراء(
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 »ُسْبحاَن اهللِ« »َثاثًا وَثاثيَن«، »الَحْمُد هللِ« »َثاثًا وَثاثيَن« »اهللُ أْكَبُر« 

»أْرَبعًا وَثاثِيَن«)1(. 

َشْيطانِي،  واْخِس  َذْنبِي،  لي  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ َجنْبِي،  َوَضعُت  اهللِ  »باْسِم   

وُفكَّ ِرَهانِي، واْجعْلنِي في النَِّديِّ األَْعَلى«)2(.

: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے   اقـَرْأ آيـَة الُكْرِسـيِّ

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 

 .)3(]255 ]البقـرة:  ی﴾  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  الَبَقرِة:  ُسْورِة  َخواتِيَم  اقَرْأ   

 . ٍّ1(  أخرجه البخاري )3705( ومسلم )2727( من حديث علي(

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : »وقد بلغنا أنه َمن حافظ علٰى هؤلء الكلمات   

لم َيأُخْذه إعياٌء فيما ُيعانيه ِمن ُشغل وغيره«. »الَكِلم الطيِّب« )28(. 

)2(  أخرجه أبو داود )505٤( من حديث أبي األزهر األنماري ، وهو صحيح.
فك رهاني: خلِّص نفسي عن عهدة ما عليها من التكاليف لإلتيان بها.  

ا اقترفته من األعمال التي ال ترضيك؛ لقوله تعالى: ﴿ گ  گ ڳ ڳ ڳ ﴾  أو: عمَّ  
]الطور: 21[.

الندي األعلى: النادي لمجمع المالئكة في المأل األعلى، يوم ينادي اهلل تعالى أولياءه   
بين من عباده، كما في روايٍة: »في النداء األعلى«. والُمقرَّ

)3(  أخرجه البخاري )3275( ُمعلَّقًا مجزومًا، ووصله النسائي »الكبرى« )1079( من 

 . حديث أبي هريرة
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ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 

حبخب مب ىب يب جت حت خت﴾ ]البقرة: 28٤ ـ 286[)1(. 

 اقَرْأ ُسْورَة اإلْخالِص: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]اإلخالص: 1 ـ ٤[. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  الَفَلِق:  ُسْورَة  اقَرْأ   

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[. 

اِس: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  النّـَ ُسـْورَة  اقـَرْأ   

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ 

. 1(  أخرجه البخاري )٤008( ومسلم )807( من حديث أبي مسعود البدري(

يقوُل اإلماُم ابن القيِّم  ُمبيِّنًا معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة   

في ليلة َكفَتاُه«:

يِّب« )2٤9(. الصحيُح أنَّ معناها: َكفَتاُه من شرِّ ما ُيْؤِذيه. »الوابل الصَّ  
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گ گگ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الناس: 1 ـ 6[)1(. 

 اقَرْأ ُسْورَة الكافُِروَن: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
فإنها  خاتِمتِها  على  َنْم  »ُثمَّ   ]6 ـ   1 ]الكافرون:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

رك«)2(. براءٌة ِمن الشِّ

 »كاَن ملسو هيلع هللا ىلص ال َيناُم َحتَّى َيْقَرأ: 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  جدَة:  السَّ ُسورَة   

ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

 . 1(  أخرجه البخاري )5017( من حديث عائشة(
ذات وينفث فيها ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ من  يه فيقرأ الُمعوِّ ويجمع كفَّ  

رأسه ووجهه ثاث مرات. 
)2(  أخرجه أحمد )23807( وأبو داود )5055( والترمذي )3٤03( من حديث نوفل 

األشجعي ، وهو حسن. 
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ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں 
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ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ۆئ﴾  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ْجدَة: 1 ـ 30[. ]السَّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الُمْلِك:  وُسورَة   

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
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ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾)1( ]الملك: 1 ـ 30[. 
ب ـ ما ُيقاُل عند الْستِيقاِظ: 

ِذي أْحيانا َبْعَد ما أماَتنا، وإليه النُُّشوُر«)2(.   »الَحْمُد هللِ الَّ

ـِذي عافانِـي فـي َجَسـِدي، وَردَّ َعلـيَّ ُرْوِحـي، وأِذَن لي   »الَحْمـُد هللِ الَّ

 .)3 بِذْكِره«)

ْيِل:  ج ـ َمْن َتعارَّ مَن اللَّ

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، وُهو على 

ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. 

)1(  أخرجه أحمـد )1٤659( والترمـذي )2892( والنسـائي»الكبرى« )10٤75( من 

حديـث جابـر ، وهـو صحيح. 

 . 2(  أخرجه البخاري )6312( من حديث حذيفة(

البخاري  عند  وأصله   . هريرة  أبي  حديث  من   )3٤01( الترمذي  أخرجه    )3(
)6320( ومسلم )271٤(



99

َة إالَّ   الَحْمُد هللِ، وُسْبحاَن اهللِ، وال إَلَه إالَّ اهللُ، واهللُ أْكَبُر، وال َحْوَل وال ُقوَّ

ُهمَّ اْغِفْر لي«)1(.  باهللِ، اللَّ

َبْينَُهما  وما  واألْرِض  َمواِت  السَّ َربُّ  اُر،  الَقهَّ الواِحُد  اهللُ  إالَّ  إَلَه  »ال   

اُر«)2(.  الَعِزيُز الَغفَّ

وأسأُلَك  لَذْنبِي،  أْسَتغفُرَك  إنِّي  ُهمَّ  اللَّ ُسْبحانَك،  أنَت  إالَّ  إَلَه  »ال   

ُهمَّ ِزْدنِي ِعْلمًا، وال ُتِزْغ َقْلبِي َبعَد إْذ َهَدْيَتنِي، وَهْب لِي ِمْن َلُدْنَك  َرْحَمتَك، اللَّ

اُب«)3(.  َرْحمًة إنََّك أنَت الَوهَّ

د ـ ما ُيقال عند الَفَزِع في النَّْوِم: 

وِمْن  ِعباِده،  وَشرِّ  وِعقابِه،  َغَضبِه  ِمْن  ة؛  التَّامَّ اهللِ  بَكِلماِت  »أُعْوُذ   

ياطِيِن، وأْن َيْحُضُروِن«)٤(. َهَمزاِت الشَّ

 . 1(  أخرجه البخاري )115٤( من حديث عبادة بن الصامت(
: استيقظ مع ذكر هلل تعالى.  تعارَّ  

ْكر واستأنَس به، وغَلَب عليه حتى صار حديُث  د الذِّ وفضُل ذلك: إنَّما يتَّفق لمن تعوَّ  
انظر:  َدْعوتِه وَقُبوِل صالته.  بإجابِة  اتَّصَف بذلك  َمِن  فأْكِرم  َنوِمه ويقظته؛  نفِسه في 

»فتح الباري« البن حجر )3/ ٤0(. 
)2(  أخرجـه النَّسـائي »الكبـرى« )7688( وابـن حبـان )5530( مـن حديـث عائشـة 

صحيـح.  وهـو   .
 . 3(  أخرجه أبو داود )5061( والنَّسائي »الكبرى« )10635( من حديث عائشة(

وهوحسن. 

)٤(   أخرجه أحمد )6696( وأبو داود )3893( الترمذي )3528( من حديث عبد اهلل 

ابن عمرو ، وهو حسن. 



100

)2( أْدِعيُة وأْذكاُر الَخالِء)1(

ُخوِل:   ـ ما ُيقاُل عند الدُّ

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك مَن الُخُبِث والَخبائِث«)2(.  »اللَّ

 ـ ما ُيقاُل عند الُخُروِج: 

 »ُغْفراَنَك«)3(. 

  

التَّامة: التي النقص فيها، وفيها منفعة وشفاء؛ كالقرآن.   

ذ بها وتحفظه وَتُحوُطه من اآلفات.  ومعنى التَّمام: أنها تنفع الُمتعوِّ  

وأْن يحضرون: عندي؛ َفـُيصيُبوني بخوف ووسوسة وأذى.   

)1(  الخاء: موضع قضاء الحاجة. 

 . 2(  أخرجه البخاري )1٤2( ومسلم )375( من حديث أنس(

تين؛ ذكور الشياطين الُخـُبث: بضمَّ  

الخبائث: إناثهم.   

)3(  أخرجـه أحمـد )25220( وابـن ماجـه )300( وأبـو داود )30( والترمـذي )7( 

 . والنسـائي »الكبـرى« )982٤( مـن حديـث عائشـة 

يقـول اإلمـام البغـوي : »معنـاه: أسـألك غفرانك، فكأنَّـه رأى تركـه ذكر اهلل    

 زمـان لبثـه علـى الخـالء تقصيرًا منـه، فتداركه باالسـتغفار«. »شـرح السـنة« 

 .)379/1(
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)3( أْدِعيُة وأْذكاُر الُوُضوِء

أ ـ ما ُيقاُل عند َبْدِء الُوُضوِء: 

 »بِاْسِم اهللِ«)1(. 

ب ـ ما ُيقاُل عند الَفراِغ ِمَن الُوُضوِء: 

دًا َعْبُده   »أْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، وأْشَهُد أنَّ ُمحمَّ

ورُسوُلُه«)2(.

ُهمَّ وبَِحْمِدَك، أْشَهُد أنَّ ال إَلَه إالَّ أْنَت، أْسَتْغِفُرَك وأُتوُب   »ُسْبحاَنَك اللَّ

إَلْيَك«)3(.
  

)1(  أخرجه أحمد )1269٤( والنَّسائي )78( من حديث أنس ، وهو صحيح. 

 . 2(  أخرجه مسلم )23٤( من حديث عقبة بن عامر(

في  واخُتِلف    سعيد  أبي  حديث  من   )9829( »الكبرى«  النَّسائي  أخرجه    )3(
وقفه ورفعه، والظاهُر أنَّ مثَله ال ُيقال بالرأي. وهو صحيح.
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)4( أْدِعيُة وأْذكاُر اللِّباِس

أ ـ ما ُيقاُل عند ُلْبِس الثَّْوِب: 

 »الَحْمُد هللِ الَِّذي َكسانِي هذا الثَّْوَب، وَرَزَقنِيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّي وال 

ٍة«)1(.  ُقوَّ

ب ـ ما ُيقاُل عند َخْلِع الثَّْوِب: 

 »بِاْسِم اهللِ«)2(. 

عاُء لِـَمْن َلبَِس َثْوبًا َجِديدًا:  ج ـ الدُّ

ُهمَّ َلَك الَحْمُد، أْنَت َكَسْوَتنِيِه، أْسأُلَك ِمْن َخْيِره وَخْيِر ما ُصنَِع َلُه،   »اللَّ

ه وَشرِّ ما ُصنَِع له«)3(.  وأُعْوُذ بَك ِمْن َشرِّ
  

 ، 1(  أخرجـه الدارمـي )2719( وأبـوداود )٤023( مـن حديـث معـاذ الُجهني(
وهـو صحيح. 

)2(  أخرجـه ابـن ماجـه )297( والترمـذي )606( مـن حديـث علـيٍّ ، وهـو 

لغيره.  َحسـٌن 

)3(  أخرجه أحمد )112٤8( وأبو داود )٤020( والترمذي )1767( من حديث أبي 

سعيد  وهو حسن. 



103

)5( أْدِعيُة وأْذكاُر الَمْنِزِل

أ ـ ما ُيقاُل عند الُخُروِج: 

َة إالَّ باهللِ«)1(. ْلُت على اهللِ، والَحْوَل وال ُقوَّ  »بِاْسِم اهللِ، َتوكَّ

ُخوِل:  ب ـ ما ُيقاُل عند الدُّ

 ، اهللِ  ِذْكُر  لِلُمسِلِم  ُيشَرُع  وَلِكْن  بَلْفظِه،  َحِديٌث  فيه  َيِصحَّ  َلْم 

الُم؛ لَِقولِه َتَعالى: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  وِمنْها السَّ

ې ې ې﴾ ]النور: 61[. 
وحديـِث جابـٍر  قال: َسـِمعُت َرُسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »إَِذا َدَخَل 

ـْيطاُن: ال َمبِيَت  ُجـُل َبْيَتـُه، َفذَكـَر اهللَ ِعنـَد ُدُخولِـه وِعنـَد َطَعاِمه، قـال الشَّ الرَّ

ـْيطاُن:  َلُكـم وال َعَشـاَء، وإَذا َدخـَل، فَلـْم َيْذُكـِر اهللَ ِعنـَد ُدُخولِـه، قـال الشَّ

َأْدَرْكُتـُم الَمبِيـَت  ِعنـَد َطَعاِمـه، َقـاَل:  َيْذُكـِر اهللَ  َلـْم  اْلَمبِيـَت، وإذا  َأْدَرْكُتـُم 

والَعَشـاَء«)2(. 
  

)1(  أخرجـه أبـو داود )5095( والترمـذي )3٤26( والنسـائي »الكبـرى« )9837( مـن 

حديـث أنـس ، وهو حسـن بشـواهده، وراجـع: »نتائج األفـكار« البن حجر 

العسـقالني )1/ 161( ومـا بعدها.

)2(  أخرجه مسلم )2018(. 



104

)6( أْدِعيُة وأْذكاُر األذاِن

أ ـ ما ُيقاُل ِحيَن َسماِع األذاِن: 

ُن)1(، ثم َيُقوُل بعَد َفراِغه:  ُد كَما َيُقوُل الُمؤذِّ ُيردِّ

دًا َعْبُده وَرُسوُلُه،   »أْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، وأنَّ ُمحمَّ

ٍد َرُسوالً، وباإلسالِم ِدينًا«)2(.  ـًا، وبُِمحمَّ َرِضيُت باهللِ َربَّ

اُة على النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد األذاِن:  ب ـ الصَّ

ُيصلِّى على النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأيِّ ِصْيغٍة كاَنْت، وِمْن ذلك: 

ْيَت على إْبراِهيَم  ٍد، َكما َصلَّ ٍد وَعَلى آِل ُمحمَّ ُهمَّ َصلِّ على ُمحمَّ  »اللَّ

ٍد،  ٍد وَعَلى آِل ُمحمَّ ُهمَّ باِرْك على ُمحمَّ وَعَلى آِل إْبراِهيَم، إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَّ

َكما باَرْكَت على إْبراِهيَم، وَعَلى آِل إْبراِهيَم إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«)3(. 

ج ـ الُدعاُء َبْعَد األذاِن: 

دًا الوِسيلَة  الِة القائمِة، آِت ُمحمَّ ِة، والصَّ ْعوِة التَّامَّ ُهمَّ َربَّ َهِذه الدَّ  »اللَّ

والَفِضيلَة، واْبَعْثُه َمقامًا َمْحُمودًا الَِّذي وَعْدَتُه«)٤(. 

َة إالَّ باهللِ«.  )1(  إالَّ عند قوله: »حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح«؛ فإنه يقول: »الَحْوَل وال ُقوَّ

 . 2(  أخرجه مسلم )386( من حديث سعد بن أبي وقاص(
البخاري )3370( واللفظ له، ومسلم )38٤( من حديث كعب بن ُعجرة  )3(  أخرجه 

 .

 . ٤(   أخرجه البخاري )61٤( من حديث جابر(

المقاماِت  كلَّ  ليشمل  وللتعظيم؛  للقرآن،  موافقة  التنكير؛  على  محمودًا«  و»مقامًا   
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)7( أْدِعيُة وأْذكاُر الْمَسِجِد

هاِب للَمْسِجِد:  أ ـ ُدعاُء الذَّ

ُنورًا،  َسْمِعي  وفي  ُنورًا،  َبَصِري  وفي  ُنورًا،  َقْلبِي  في  اْجَعْل  ُهمَّ  »اللَّ  

وَعْن َيِمينِي ُنورًا، وَعْن َيَساِري ُنورًا، وَفْوِقي ُنورًا، َوَتْحتي ُنورًا، وأَماِمي ُنورًا، 

وَخْلِفي ُنورًا، واْجَعْل لِي ُنورًا«)1(.

ب ـ ما ُيقاُل عند ُدُخوِل الَمْسِجِد: 

ُهمَّ اْفَتْح لي أْبواَب َرْحَمتَِك«)2(.   »اللَّ

مـَن  الَقِديـِم،  وُسـْلطانِه  الَكِريـِم،  وبَِوْجِهـه  الَعظِيـِم،  بـاهللِ  »أُعـْوُذ   

ِجيـِم«)3(.  الرَّ ـْيطاِن  الشَّ

لـي  اْغِفـْر  َربِّ  اهللِ،  ـالُم علـى رسـوِل  والسَّ ـالُة  والصَّ اهللِ،  »بِاْسـِم   

َرْحَمتِـَك«)٤(.  أْبـواَب  لـي  وافَتـْح  ُذُنوبِـي، 

دة له ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة، وأجلُّها: مقام الشفاعة الُعْظمى. وانظر فائدة  المحمودة الُمتعدِّ

ذلك في »بدائع الفوائد« البن القيم )٤/1٤86(. 

 . 1(  أخرجه البخاري )6316( ومسلم )763( من حديث ابن عباس(

 . 2(  أخرجه مسلم )713( من حديث أبي ُأَسيد(

)3(  أخرجه أبو داود )٤66( من حديث ابن عمرو ، وإسناده جيِّد. 

)٤(  أخرجه أحمد )26٤16( وابن ماجه )771( والترمذي )31٤( من حديث فاطمة 

 وهو صحيح لغيره. 
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ج ـ ما ُيقاُل عند الُخُروِج مَن الَمْسِجِد: 

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك ِمْن َفْضِلَك«)1(.   »اللَّ

الُم على رسوِل اهللِ، َربِّ اْغِفْر لي ُذُنوبِي،  الُة والسَّ  »بِاْسِم اهللِ، والصَّ

واْفَتْح لي أْبواَب َفْضِلَك«)2(. 
  

 . 1(  أخرجه مسلم )713( من حديث أبي ُأَسيد(

)2(  أخرجه أحمد )26٤16( وابن ماجه )771( والترمذي )31٤( من حديث فاطمة 

 وهو صحيح لغيره. 
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الِة )8( أْدِعيُة وأْذكاُر الصَّ

الَخالُِق  تي تعبََّد بها  الَّ الُوُجوِه وأحسنِها  الُة قد ُوِضعْت على أكمِل  »الصَّ

نِها للتَّعظِيِم لُه بأنواِع الَجواِرِح؛ ِمن ُنطِق اللِّساِن،   عباَده؛ ِمن َتضمُّ

ه، وسائِر أجَزاِء البدِن، َيْأُخُذ بَِحظِّه  أِس وحواسِّ جَلْيِن، والرَّ وعمِل اليَدْيِن والرِّ

ِمن الِحْكَمِة في هذه العباَدِة الَعظِيَمِة الِمْقَداِر، مع أْخِذ الَحواسِّ الباطِنَِة بَحظِّها 

تِه فيها.  منها، وقياِم القلِب بِواجِب ُعبوِديَّ

فهي ُمْشتِملٌة على الثَّناِء والَحْمِد، والتَّمجيِد والتَّْسبِيِح والتَّـْكبِيِر، وَشهاَدِة 

ِر الَمْرُبوِب.  لِيِل الخاِضِع الُمدبَّ بِّ َمَقاَم الَعبِد الذَّ ، والِقَياِم بيَن َيَدِي الرَّ الحقِّ

انِحناِء  ثمَّ  بِكالِمه،  إِليه  ِب  والتَّقرُّ ِع  والتَّضرُّ الَمقاِم  هذا  في  لُه  ِل  التَّذلُّ ثمَّ 

أكمَل  لُخُضوٍع  ليستِعدَّ  َقائمًا؛  استِوائه  ثمَّ  واستكانًة،  وُخشوعًا  له   ً ُذالَّ الظَّْهِر 

فِيِه وُهو  ُجوُد ِمن قياٍم، فيَضُع أشرَف شيٍء  ِل، وُهو السُّ َلُه من الُخُضوِع األوَّ

تِه،  لِعزَّ  ً وُذالَّ لَعظَمتِه  وُخُضوعًا  واستكانًة  لَِربِّه  ُخُشوعًا  التُّراِب  على  وجُهه 

َقاِعدًا  َيْسَتِوي  ثمَّ  َجواِرُحه،  له  ِجْسُمه، وَخشَعْت  له  قلُبه، وذلَّ  له  اْنكَسَر  قِد 

لِّ  الذُّ ِمن  َحالِه  إلى  يعوُد  ثمَّ  َفضِله،  ِمن  ويسأُله  َيدْيِه  بين  ُل  ويتذلَّ له،  ُع  يَتضرَّ

َدْأُبه حتَّى يْقضَي صالَتُه، فيجلَس عند  يَزاُل هذا  والُخشوِع واالستكاَنِة، فال 

إراَدِة االنِصَراِف منها ُمْثنِيًا على ربِّه، ُمسلِّمًا على نبيِّه، وَعلى عباِده، ثمَّ ُيصلِّي 

ه وَفْضِله.  على َرُسولِه، ثمَّ يسأَل ربَّه ِمن َخْيِره وبِرِّ

فأيُّ شيٍء بعد هذه العبادِة ِمن الُحْسِن؟!

وأيُّ كماٍل وراَء هذا الَكَماِل؟!
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ِة؟«)1(.  ٌة أشرُف ِمن هذه الُعُبوِديَّ وأيُّ ُعبوِديَّ

َمقاٍم  فإنَّه قد قاَم في أعَظِم  يطاُن منه،  الشَّ اِة غاَر  إذا قاَم في الصَّ »والَعبُد 

ُيِقيَمُه فيه،  ه عليه، فُهو َيحِرُص وَيجَتِهُد أْن ال  وأقَربِه وأْغَيظِه للشيطاِن وأشدِّ

ن عليه  بل ال يزاُل به َيِعُده وُيمنِّيِه وُينِْسيِه وَيْجِلُب عليه بَِخْيِله وَرِجِله حتى ُيهوِّ

شأَن الصالِة؛ فَيتهاَوُن بها؛ فَيْتُرَكها. 

فـإْن َعجـَز عن ذلـك منه، وعصـاُه الَعبُد وقاَم فـي ذلك الَمقـاِم؛ أقبَل َعدوُّ 

ره في  اهللِ تعالـى حتـى َيخُطَر بينَـُه وبيَن َنْفِسـه، وَيُحـوَل بينَُه وبيـَن قْلبِـه، فُيذكِّ

ـيَء  الصـالِة مـا لم يكـن َيْذُكـُر قبَل ُدخولِـه فيها، حتـى ربَّما كان قد َنِسـي الشَّ

اهـا في الصـالِة؛ لَيْشـغَل قْلَبُه بهـا، وَيأُخَذه  ـُره إيَّ والحاجـَة وَأِيـَس منهـا؛ فُيذكِّ

عـِن اهللِ ، فيُقـوُم فيهـا بال قلـٍب، فال َينـاُل ِمن إقبـاِل اهللِ تعالـى وكراَمتِه 

وُقْربِـه مـا َيناُله الُمقبِـُل على ربِّـه  الحاِضـُر بَقْلبِه في صالتِـه، فينَصِرُف 

ِمـن صالتِـه مثـل مـا دخـَل فيهـا بَخَطايـاُه وُذُنوبِـه وأثَقالِـه، لـم َتِخـفَّ عنـه 

الِة.  بالصَّ

ها، وأكمَل ُخُشوَعها، ووقَف  أدَّى حقَّ َمن  ُر سيِّئاِت  ُتكفِّ إنَّما  الصاَة  فإنَّ 

بيَن َيدي اهللِ تعالى بَقْلبِه وقالبِه«)2(. 

عاِء، وهي جامعٌة  ْكِر والدُّ ا كانِت الصالُة ُمشَتِملٌة على القراءِة والذِّ »ولمَّ

ْكِر  ؛ ِمن القراءِة والذِّ كانت أفضَل ِمن كلٍّ ِة على أتمِّ الُوُجوِه،  ألجزاِء الُعبوِديَّ

)1(  »مفتاح دار السعادة« البن القيم )865/2(. 

يِّب« )٤5 ـ ٤6(.   )2(  »الوابل الصَّ
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عاِء بُمْفَرِده؛ لَِجْمِعها ذلك كلِّه مع ُعبوديِة سائِر األعضاِء«)1(.  والدُّ

الَفالِح، وَيستِحيُل ُحصوُل  يُكْن ِمن أهِل  َلم  الِة،  الصَّ فاَته ُخُشوُع  »فَمن 

الخشوِع مع الَعَجلة والنَّقِر َقْطًعا، بل ال يحُصُل الخُشوُع قطُّ إالَّ مع الطَّمأنينِة، 

َعَجلُته؛  ْت  اشتدَّ ُخُشوُعه،  قلَّ  وكلَّما  خشوًعا،  ازداَد  َطمأنينًة  زاَد  وكلَّما 

حتى َتصيَر حركُة َبدنِه بَمنْزَلِة الَعبِث الذي ال َيصحُبه ُخشوٌع وال إقباٌل على 

ِة، واهللُ سبحانه قد قال:  ة، وال َمعرفُة حقيقِة الُعبوديَّ الُعبوديَّ

﴿ڱ ڱ﴾ ]البقرة: ٤3[، وقال: ﴿ڀ ڀ ٺ﴾ ]لقمان: ٤[، 

 وقال: ﴿ہ ھ﴾ ]هود: 11٤[، وقال: ﴿ں ڻ﴾ ]الحج: 35[،

 ﴿ۉ ۉ ې ې﴾ ]إبراهيم: ٤0[، وقال   وقال إبراهيم: 

لموسى: ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ ]طه: 1٤[. 

الِة في َموِضٍع ِمن التَّنزيِل إالَّ َمقُروًنا بإقاَمتِها.   فلن تكاد تجد ِذْكَر الصَّ

اِة ِمنُْهم أقلُّ الَقليِل.   فالُمصلُّوَن في النَّاِس َقليٌل، وُمِقيُمو الصَّ

ًة لَِعْينِه، وِجالًء  الُة َربيًعا لَقْلبِه، وحياًة له، وَراحًة وُقرَّ وليس َمن كاَنِت الصَّ

كَمْن  وَنواِزله،  َنوائبِه  في  إليه  َيْلجُأ  له،  وَمْفزًعا  ه،  وَغمِّ ه  لِهمِّ وذهابًا  لِـُحزنه، 

هي َسْحٌت)2( لَقْلبِه، وَقْيٌد لجواِرِحه، وَتْكِليٌف له، وثَِقٌل عليه، فهي كبيرٌة على 

ُة عيٍن وراحٌة لذلك«)3(.  هذا، وُقرَّ

يِّب« )23٤(.  )1(  »الوابل الصَّ

حت: العذاب.  )2(  السُّ

)3(  »الصالة« )339(
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الِة  أ ـ األْدِعيُة في الصَّ

1 ـ ُدعاُء الْستِْفتاِح: 

ُهمَّ باِعْد َبْينِي وبيَن َخطاياَي كما باعْدَت بيَن الَمْشِرِق والَمْغِرِب،   »اللَّ

ُهمَّ اْغِسْل  َنِس، اللَّ ى الثَّوُب األبيُض مَن الدَّ نِي)1( مَن الَخطايا كما ُينقَّ ُهمَّ َنقِّ اللَّ

َخطاياَي بالماِء والثَّْلِج والَبـَرِد«)2(. 

ِة : »وَسألُت شيَخ اإلسالِم، َعْن َمْعنى  يُقوُل اإلماُم ابُن َقيِِّم الَجْوِزيَّ

ُر  ْرنِي ِمْن َخطاياَي بالماِء والثَّْلِج والَبَرِد« كيَف ُتَطهَّ ُهمَّ َطهِّ ُدعاِء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

»والماء  آخَر:  َلفٍظ  في  وَقوُله  بذلَك،  التَّْخِصيِص  َفائدُة  وما  بَِذلَك،  الَخطايا 

البارد«، والحارُّ أْبلُغ في اإلْنقاِء؟

الَقْلَب،  َفُتْرِخي  وَضْعفًا؛  وَنجاسًة  َحرارًة  لِلَقْلِب  ُتْوِجُب  الَخطايا  فقاَل: 

الَحَطِب  بَمنِْزلِة  َلُه  ُنوَب  والذُّ الَخطايا  فإنَّ  ُسُه؛  وُتنجِّ ْهوِة  الشَّ ناَر  فيِه  وُتْضِرُم 

الَقْلِب  ناُر  ْت  اْشَتدَّ الَخطايا،  َكُثَرِت  ُكلَّما  ولِهذا  وُيْوِقُدها،  النَّاَر  َيُمدُّ  ِذي  الَّ

الِجْسَم  أْوَرَث  باِردًا  كاَن  فإْن  النَّاَر؛  وُيْطِفىُء  الَخَبَث  َيْغِسُل  والماُء  وَضْعُفُه، 

ًة؛ فإْن كاَن َمَعُه َثْلٌج وَبَرٌد، كاَن أْقوى في التَّبِريِد، وَصالبِة الِجْسِم  َصالبًة وُقوَّ

تِه؛ فكاَن أْذَهَب ألَثِر الَخطايا«)3(.  وِشدَّ

َنس: الَقَذر.  رني. الدَّ )1(  َنقِّني: طهِّ

 . 2(  أخرجه البخاري )7٤٤( ومسلم )598( من حديث أبي هريرة(

)3(  »إغاثة اللهفان« )96/1(. 
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ـماواِت واألْرَض َحنِيفـًا)1(، ومـا  ْهـُت وْجِهـَي لِلَّـِذي َفَطـَر السَّ  »وجَّ

َربِّ  هللِ  وَمماتِـي  وَمْحيـاَي،  وُنُسـِكي،  َصالتِـي،  إنَّ  الُمْشـِرِكيَن،  مـَن  أنـا 

ُهـمَّ أْنَت  العاَلِميـَن، ال َشـِريَك َلـُه، وبِذلـَك ُأِمـْرُت وأنا ِمـَن المْسـِلِميَن، اللَّ

الَمِلـُك، ال إَلـَه إالَّ أْنـَت، أْنـَت َربِّي وأنا َعبـُدَك، َظلْمـُت َنْفِسـي، واْعَتَرْفُت 

ُنـوَب إالَّ أْنـَت، واْهِدني  بَذْنبِـي، فاْغِفـْر لـي ُذُنوبِـي َجِميعـًا، إنَّـُه ال َيْغِفُر الذُّ

ي َسـيِّئها،  ألْحَسـِن األْخـالِق، ال َيْهـِدي ألْحَسـنِها إالَّ أْنـَت، واْصـِرْف َعنِـّ

ي َسـيِّئها إالَّ أنـَت، َلبَّْيـَك)2( وَسـْعَدْيَك)3(، والَخيـُر ُكلُّـه فـي  ال َيْصـِرُف َعنِـّ

وَتعاَلْيـَت،  َتباَرْكـَت  وإليـَك)5(،  بـَك  أنـا  إَلْيـَك)٤(،  ليـَس  ـرُّ  والشَّ َيَديـَك، 

أْسـَتْغِفُرَك وأُتـوُب إَلْيـَك«)6(. 

 »الحمُد هللِ َحْمدًا َكثِيرًا طيِّبًا ُمَباركًا فيه«)7(.

)1(  َحنِيفًا: مائاًل إلى اإلسالِم باستقامة.

)2(  لبَّْيك: إجابة لك بعد إجابة، والمعنى: أني ُمِقيم على طاعتك َدْومًا. 

)3(  َسْعَدْيك: َساَعْدُت طاَعتك إسعادًا بعد إسعاد. 

ُينْسب له ذلك، وإْن كان هو خالق   أْن ال  بًا مع اهلل  تأدُّ والشرُّ ليس إليك:    )٤(

الخير والشر، وإنَّما يقع فيما يقضيه؛ فإْن كان هو َشرٌّ لنا من وجٍه، فهو خيٌر ورحمٌة 

من وجٍه آخر. 

)5(  أنا بك وإليك: أي: اْلتجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك. 

)6(  أخرجه مسلم )771( من حديث علي  )وهذا خاصٌّ في قياِم اللَّيِل(. 

. 7(  أخرجه مسلم )600( من حديث أنس(
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َك)1(، وال إَلَه  ُهمَّ وبَِحْمِدَك، وَتباَرَك اْسُمَك، وَتَعالى َجدُّ  »ُسْبحاَنَك اللَّ

َغيُرَك«)2(. 

 »اهللُ أكَبـُر َكبِيرًا، والَحْمُد هللِ َكثِيرًا، وُسْبحاَن اهللِ ُبْكرًة وأِصياًل«)3(. 

ـماواِت  السَّ فاطِـَر  وإْسـرافِيَل،  وِميكائيـَل  َجْبرائيـَل  َربَّ  ُهـمَّ  »اللَّ  

ـهادِة، أنـَت َتْحُكـُم بيـَن ِعبـاِدَك فيما كاُنـوا فيِه  واألْرِض، عالِـَم الَغْيـِب والشَّ

َيْختِلُفـوَن، اْهِدنـي لَِمـا اْخُتِلَف فيـِه ِمَن الَحـقِّ بإْذنَِك، إنَّـَك َتْهِدي َمْن َتشـاُء 

ُمْسـَتِقيٍم«)٤(.  ِصـراٍط  إَلى 

 »اهلل أكبُر ـ ثالثًا ـ ُذو الَمَلُكوِت والَجَبُروِت والِكْبرياِء والَعَظَمِة«)5(.

 ، ـَمواِت واألرِض وَمـْن فيِهـنَّ ُهـمَّ لـَك الَحْمـُد، أنـَت َقــيُِّم السَّ  »اللَّ

، وَلَك الَحْمـُد ُنوُر  ـَمواِت واألرِض وَمْن فيِهـنَّ ولـَك الَحْمـُد لـَك ُمْلـُك السَّ

، ولِقـاُؤَك  ، ووْعـُدَك الَحـقُّ ـَمواِت واألْرِض، وَلـَك الَحْمـُد أنـَت الَحـقُّ السَّ

ك: عَظَمُتك.  )1(  َجدُّ

عائشة  حديث  من   )2٤3( والترمذي   )776( وأبوداود   )806( ماجه  ابن  أخرجه    )2(
، وهوصحيح لغيره. 

 . 3(  أخرجه مسلم )601( من حديث ابن عمر(
عاء قال عنه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِجبُت لها،  بكرًة: أول النهار، أصيًا: آخر النهار. وهذا الدُّ  

ماِء«. ُفتِحْت لها أبواُب السَّ

)٤(  أخرجه مسلم )770( من حديث عائشة .  وهذا الذكر خاصٌّ في قيام الليل. 

)5(  أخرجه أحمد )23375( وأبو داود )87٤( والنسائي )1069( من حديث حذيفة بن 

اليمان، وهو صحيح. 
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ٌد ملسو هيلع هللا ىلص  ، وُمحمَّ ، والنَّبِيُّوَن َحـقٌّ ، والنَّاُر َحـقٌّ ـُة َحـقٌّ ، والَجنّـَ ، وَقْوُلـَك َحقٌّ َحـقٌّ

ْلُت،  ُهـمَّ لـَك أْسـَلْمُت، وبِـَك آَمنْـُت، وَعليـَك َتوكَّ ، اللَّ ـاعُة َحـقٌّ ، والسَّ َحـقٌّ

ْمُت وما  وإليـَك أنْبـُت، وبِـَك خاَصْمـُت، وإليـَك حاَكْمُت؛ فاْغِفـْر لي مـا َقدَّ

ـُر، ال إَلَه إالَّ  ُم وأنـَت الُمَؤخِّ ـْرُت، ومـا أْسـَرْرُت وما أْعَلنـُت، أنَت الُمَقـدِّ أخَّ

َة إاِلَّ باهلل«)1(.  أنـَت وال َحـْوَل وال ُقـوَّ

 »اهللُ أكبـُر ـ َعْشـرًا ـ، والَحمـُد هللِ ـ َعْشـرًا ـ، وُسـْبحاَن اهللِ ـ َعْشـرًا ـ، 

ُهـمَّ اْغِفـْر لـي واْهِدنـي  وال إَِلـَه إالَّ اهللُ ـ َعْشـرًا ـ، وأْسـَتْغِفُر اهللَ ـ َعْشـرًا ـ، اللَّ

واْرُزْقنِـي وعافِنـي، َأُعـوُذ بـاهللِ ِمْن ِضيـِق المقاِم يـوَم الِقَياَمـِة«)2(.

ُكوِع:  2 ـ الرُّ

َي الَعظِيم«)3(.   »ُسْبحاَن َربِّ

ُهمَّ اْغِفْر لي«)٤(.  نا وبَِحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ  »ُسْبحاَنَك اللَّ

َسْمِعي،  َلَك  َخَشَع  أْسَلْمُت،  وَلَك  آَمنُْت،  وبَِك  َرَكْعُت،  َلَك  ُهمَّ  »اللَّ  

ي، وَعْظِمي، وَعَصبِي«)5(.  وَبَصِري، وُمخِّ

وهذا   . ابن عباس  البخاري )1120( ومسلم )769( من حديث  )1(  أخرجه 
د.  الذكر خاصٌّ في التَّهجُّ

)2(  أخرجه أحمد )25102( وابن ماجه )1356( وأبو داود )766( والنسائي )1617( 
من حديث عائشة ، وهو حسٌن. )وهذا خاص بقيام الليل(.

 . 3(  أخرجه مسلم )772( من حديث حذيفة بن اليمان(

 . ٤(  أخرجه البخاري )817( ومسلم )٤8٤( من حديث عائشة(

 . 5(  أخرجه مسلم )771( من حديث علي(
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ْلُت،  ُهـمَّ َلـَك َرَكْعُت، وبِـَك آَمنْـُت، وَلَك أْسـَلْمُت، وَعَلْيـَك َتوكَّ  »اللَّ

أْنَت َربِّي، َخَشـَع َسـْمِعي، وَبَصـِري، وَدِمـي، وَلْحِمي، وَعْظِمـي، وَعَصبِي هللِ 

العالِِميَن«)1(.  َربِّ 

 »ُسْبحاَن ِذي الَجَبُروِت، والَمَلُكوِت، والِكْبِرياِء، والَعَظمِة«)2(. 

وِح«)3(. وٌس، َربُّ المالئكِة والرُّ  »ُسبُّوٌح ُقدُّ

ُكوِع:  ْفُع مَن الرُّ 3 ـ الرَّ

نا وَلَك الَحْمُد«)٤(.   »َسِمَع اهللُ لَِمْن َحِمَدُه، َربَّ

ِمن  ِشْئَت  ما  وِمْلَء  األرِض،  وِمْلَء  ماِء  السَّ ِمْلَء  الَحْمُد  لَك  ُهمَّ  »اللَّ  

ِمَن  رنِي  َطهِّ ُهمَّ  اللَّ الَباِرِد،  والماِء  والَبَرِد،  بالثَّلِج  ْرنِي  َطهِّ ُهمَّ  اللَّ َبْعُد.  َشيٍء 

ى الثَّوُب األَبَيُض ِمَن الَوَسِخ«)5(. ُنوِب والَخَطايا كما ُينَقَّ الذُّ

ـماواِت، وِمـْلَء األْرِض، وِمْلَء ما  نـا َلَك الَحْمُد ِمـْلَء السَّ ُهـمَّ َربَّ  »اللَّ

َبْينَُهمـا، وِمـْلَء مـا ِشـْئَت ِمْن َشـْيٍء َبْعـُد، أْهَل الثَّنـاِء والَمْجـِد، ال مانِـَع لِما 

)1(  أخرجه النَّسائي )1051( من حديث جابر  وهو صحيح. 

)2(  أخرجه أحمد )23980( وأبو داود )873( والنَّسائي )10٤9( من حديث عوف بن 

د.  مالك  وإسناده قوي. وهذا الذكُر خاصٌّ في التَّهجُّ

. 3(  أخرجه مسلم )٤87( من حديث عائشة(

)٤(  أخرجـه البخـاري )735( مـن حديـث ابـن عمـر . وهـذا يُقوُلـه اإلمـاُم 

والَمأُمـوُم.

. 5(  أخرجه مسلم )٤76( )20٤( من حديث عبد اهلل بن أبي أوفى(
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 .)2(»)1( أْعَطْيـَت، وال ُمْعطِـَي لِمـا َمنَْعـَت، وال َينَْفُع ذا الَجـدِّ ِمنَْك الَجـدُّ

ماواِت واألْرِض، وِمْلَء ما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء  نا َلَك الَحْمُد ِمْلَء السَّ  »َربَّ

ُهمَّ ال مانَِع لِما  نا َلَك َعْبٌد، اللَّ َبْعُد، أْهَل الثَّناِء والمْجِد، أَحقُّ ما قاَل الَعْبُد، وُكلُّ

 .)3(» أْعَطْيَت، وال ُمْعطَِي لِما َمنَْعَت، وال َينَْفُع ذا الَجدِّ ِمنَْك الَجدُّ

وِح«)5(.  وٌس، َربُّ المالئكِة والرُّ  »ُسبُّوٌح)٤(، ُقدُّ

ُرها.  »لَِربَِّي الَحْمُد، لَِربَِّي الَحْمُد«)6(. وُيكرِّ

نا وَلَك الَحْمُد، َحْمدًا َكثِيرًا َطيِّبًا ُمباَركًا فيِه«)7(.   »َربَّ

ُجوُد:  4 ـ السُّ

 »ُسْبحاَن َربَِّي األْعَلى«)8(. 

)1(  ل ينفع ذا الجدِّ منك الجد: الينفع صاحب الغنى منك غناه؛ فُيسلِّمه من عذابك، إنما 
ينفعه عمُله الصالح. 

 . 2(  أخرجه مسلم )٤78( من حديث ابن عباس(

 . 3(  أخرجه مسلم )٤77( من حدي أبي سعيد الخدري(

أ من كل قبيح.  وس: الُمبـرَّ ه عن كلِّ عيب. ُقدُّ )٤(  ُسبُّوح: الُمنزَّ

 . 5(  أخرجه مسلم )٤87( من حديث عائشة(

)6(  أخرجه أحمد )23375( وأبو داود )87٤( والنَّسائي )1069( من حديث حذيفة 

. وهوصحيح. 

 . 7(  أخرجه البخاري )799( من حديث رفاعة بن رافع(

 . 8(  أخرجه مسلم )772( من حديث حذيفة(
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ُهمَّ اْغِفْر لي«)1(.  نا وبَِحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ  »ُسْبحاَنَك اللَّ

ُهمَّ َلَك َسَجْدُت، وبَِك آَمنُْت، وَلَك أْسَلْمُت، َسَجَد وْجِهي لِلَِّذي   »اللَّ

)2( َسْمَعُه وَبَصَرُه، َتباَرَك اهللُ أْحَسُن الخالِِقيَن«)3(.  َرُه، وَشقَّ َخَلَقُه وَصوَّ

وِح«)٤(.  وٌس، َربُّ الَمالئكِة والرُّ  »ُسبُّوٌح، ُقدُّ

َلـُه وآِخـَرُه، وَعالنَِيَتُه  ـُه)5( وِجلَّـُه، وأوَّ ُه، ِدقَّ ُهـمَّ اْغِفـْر لـي َذْنبِـي ُكلَّ  »اللَّ

ُه«)6(.  وِسرَّ

 »ُسْبحاَن ِذي الَجَبُروِت، والَمَلُكوِت، والِكْبِرياِء، والَعَظمِة«)7(. 

في  واْجَعْل  ُنورًا،  َسْمِعي  في  واْجَعْل  ُنورًا،  َقْلبِي  في  اْجَعْل  »اللُهمَّ   

َبَصِري ُنورًا، واْجَعْل ِمْن َتْحتي ُنورًا، وِمْن َفْوقي ُنورًا، وَعْن َيِميني ُنورًا، وَعْن 
َيَساِري ُنورًا، واْجَعْل أَماِمي ُنورًا، واْجَعْل َخْلِفي ُنورًا، وأْعظِْم لِي ُنورًا«)8(. 

.  1(  أخرجه البخاري )79٤( ومسلم )٤8٤( من حديث عائشة(

: فتح.  )2(  شقَّ

 . 3(  أخرجه مسلم )771( من حديث علي(

 . ٤(  أخرجه مسلم )٤87( من حديث عائشة(

ه: قليله. ِجلَّه: كثيره.  )5(  ِدقَّ

 . 6(  أخرجه مسلم )٤83( من حديث أبي هريرة(

)7(  أخرجه أحمد )23980( وأبو داود )873( والنَّسائي )10٤9( من حديث عوف بن 

مالك  وإسناده قوي. وهذا الذكُر خاصٌّ في قيام الليل. 

)8(  أخرجه البخاري )6316( ومسلم )763( والنسائي )1121( من حديث ابن عباس 

كُر خاصٌّ في قيام الليل.   وهذا الذِّ
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ُعُقوَبتَِك، وأُعْوُذ  ِمْن  ِمْن َسَخطَِك، وبُِمعافاتَِك  بِرَضاَك  أُعْوُذ  ُهمَّ   »اللَّ

بَك ِمنَْك ال ُأْحِصي َثناًء َعَلْيَك، أْنَت َكما أْثنَْيَت على َنْفِسَك«)1(. 

ْجَدَتْيِن:  5 ـ بيَن السَّ

ُهـمَّ اْغِفْر لي، واْرَحْمنِـي، واْجُبْرنِي، واْرَفْعنِـي، واْهِدنِي، وعافِنِي،   »اللَّ

واْرُزْقنِي«)2(. 

 »َربِّ اْغِفْر لي، َربِّ اْغِفْر لي«)3(. 

اِم:  6 ـ َقْبَل السَّ

النَّبِـيُّ  هـا  أيُّ َعَلْيـَك  ـالُم  السَّ يِّبـاُت،  َلـواُت والطَّ والصَّ  »التَِّحيَّـاُت هللِ 

ـالُم َعَلْينـا وَعَلى ِعبـاِد اهللِ الّصالِِحيَن، أْشـَهُد أْن ال  وَرْحمـُة اهللِ وَبَركاُتـُه، السَّ
ـدًا َعْبـُده ورسـوُلُه«)٤(.  إَلـَه إالَّ اهللُ، وأْشـَهُد أنَّ ُمحمَّ

ها النَّبِيُّ وَرْحمُة اهللِ  الُم َعَلْيَك أيُّ َلواُت هللِ، السَّ يِّباُت، الصَّ  »التَِّحيَّـاُت الطَّ

الُم َعَلْينا، وَعَلى ِعباِد اهللِ الّصالِِحيَن، أْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ اهللُ، وأْشَهُد  وَبَركاُتُه، السَّ
دًا َعْبُده ورسوُلُه«)5(.  أنَّ ُمحمَّ

كُر خاصٌّ في قيام الليل.  )1(  أخرجه مسلم )٤86( من حديث عائشة  وهذا الذِّ

)2(  أخرجه أحمد )2895( وابن ماجه )898( وأبو داود )850( والترمذي )28٤( من 

حديث ابن عباس ، وهو حسن. 

)3(  أخرجه أحمد )23375( وابن ماجه )897( وأبو داود )87٤( والنَّسائي )1069( 

من حديث حذيفة  وهو صحيح. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )831( ومسلم )٤02( من حديث ابن مسعود(

 . 5(  أخرجه مسلم )٤0٤( من حديث أبي موسى األشعري(
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آِل  على  ْيَت  َصلَّ َكما  تِه،  يَّ وُذرِّ وأْزواِجه  ٍد  ُمحمَّ على  َصلِّ  ُهمَّ  »اللَّ  

تِه، َكما باَرْكَت على آِل إْبراِهيَم،  يَّ ٍد، وأْزواِجه، وُذرِّ إْبراِهيَم، وباِرْك على ُمحمَّ

إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«)1(. 

ْيـَت علـى  ـٍد، َكمـا َصلَّ ـٍد وَعَلـى آِل ُمحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ علـى ُمحمَّ  »اللَّ

ٍد  ُهـمَّ باِرْك علـى ُمحمَّ إْبراِهيـَم، وَعلـى آِل إْبراِهيـَم، إنَّـَك َحِميـٌد َمِجيـٌد، اللَّ

ـٍد، َكما باَرْكَت علـى إْبراِهيَم وَعلـى آِل إْبراِهيَم، إنَّـَك َحِميٌد  وَعلـى آِل ُمحمَّ

 .)2 ( َمِجيٌد«

الَمِسيِح  فِْتنِة  ِمْن  بَك  وأُعْوُذ  الَقْبِر،  َعذاِب  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

بَك مَن  أُعْوُذ  إنِّي  ُهمَّ  اللَّ الَمماِت،  الَمْحيا وفِْتنِة  فِْتنِة  ِمْن  بَك  اِل، وأُعْوُذ  جَّ الدَّ

المْأَثِم، والَمْغَرِم«)3(. 

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك ِمْن َعذاِب َجَهنََّم، وِمْن َعذاِب الَقْبِر، وِمْن فِْتنِة   »اللَّ

اِل«)٤(.  جَّ الَمْحيا والَمماِت، وِمْن َشرِّ فِْتنِة الَمِسيِح الدَّ

 . 1(  أخرجه البخاري )3369( ومسلم )٤07( من حديث أبي ُحَميد الساعدي(

 . 2(  أخرجه البخاري )3370(، ومسلم )٤06( من حديث كعب بن ُعجرة(

. 3(  أخرجه البخاري )832( ومسلم )589( من حديث عائشة(

ْين، وُكلُّ َغرامة.  الَمْأَثم: الوقوع في اإلثم. والَمْغَرم: الدَّ  

و»جمع النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بين المأثم والمغرم؛ فإنَّ المأثم ُيوِجب خسارة اآلخرة، والَمْغرم   

نيا«. »الفوائد« البن القيم )82(.  ُيوِجب خسارة الدُّ

وفتنة الَمْحيا: فتن الحياة من شهواتها وشبهاتها. وفتنة الَممات: من أهوال القبر وما بعده.   

 . ٤(  أخرجه مسلم )588( من حديث أبي هريرة(
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ُهمَّ بِعْلِمَك الَغْيَب، وُقْدَرتَِك على الَخْلِق، أْحِيني ما َعِلْمَت الحياَة   »اللَّ

نِي إذا َعِلمَت الوفاَة َخيرًا لي.  َخيرًا لي، وَتوفَّ

ضا  هادِة، وأسأُلَك َكِلمَة الَحقِّ في الرِّ ُهمَّ وأسأُلَك َخْشيَتَك في الَغْيِب والشَّ اللَّ

والَغَضِب، وأسأُلَك الَقْصَد في الَفْقِر والِغنَى، وأسأُلَك َنِعيمًا ال َينَْفُد)1(، وأسأُلَك 

َبعَد  الَعْيِش  َبـْرَد  وأسأُلَك  الَقضاِء،  َبعَد  ضا  الرِّ وأسأُلَك  َتنَْقطُِع،  ال  َعْيٍن  َة  ُقـرَّ

اَء  ْوَق إَلى لِقائَك، في َغْيِر َضرَّ َة النََّظِر إَلى وْجِهَك، والشَّ المْوِت)2(، وأسأُلَك َلذَّ

ـنـا بِزينِة اإليماِن، واْجَعْلنا ُهداًة ُمْهَتِديَن«)3(.  ُهمَّ َزيِّ ٍة، اللَّ ٍة، وال فِْتنٍة ُمِضلَّ ُمِضرَّ

أْنَت؛  إالَّ  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  وال  َكثِيرًا،  ُظْلمًا  َنْفِسي  َظَلْمُت  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

ِحيُم«)٤(.  فاْغِفْر لي َمْغِفرًة ِمْن ِعنِْدَك، واْرَحْمنِي، إنَّك أْنَت الَغُفوُر الرَّ

ـِذي َلـْم َيِلـْد  َمـُد، الَّ ُهـمَّ إنِّـي أسـَأُلُك يـا اهللُ الَواِحـُد األَحـُد الصَّ  »اللَّ

وَلـْم ُيوَلـْد، وَلـْم َيُكْن َلـُه ُكُفوًا أَحـٌد، أْن َتْغِفـَر لِي ُذُنوبِـي، إنََّك أنـَت الَغُفوُر 

 .)5 ِحيم«) الرَّ

)1(  ل ينفد: بالدال المهملة، أي: ال ينقطع. 

وح إلـى منـازل  )2(  َبـْرد العيـش بعـد المـوت: أي: أسـأُلك طِيَبـُه وُحْسـنه برفـع الـرُّ

بيـن.  الُمقرَّ ومقامـات  السـعداء، 

 ، ياسر  )3(  أخرجه أحمد )18325( والنَّسائي )1305( من حديث عمار بن 

وهو صحيح. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )83٤( ومسلم )2705( من حديث أبي بكر الصديق(

)5(  أخرجه أحمد )1897٤( وأبو داود )985( والنَّسائي »الكبرى« )1225( من حديث 

ِمْحجن بن األْدَرع ، وهو صحيح. 
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ْرُت، وما أْسَرْرُت، وما أْعَلنُْت، وما  ْمُت، وما أخَّ ُهمَّ اْغِفْر لي ما َقدَّ  »اللَّ

ُر، ال إَلَه إالَّ أْنَت«)1(.  ُم، وأْنَت الُمَؤخِّ أْسَرْفُت، وما أْنَت أْعَلُم بِه ِمنِّي، أْنَت الُمَقدِّ

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك الَجنََّة، وأُعْوُذ بَك مَن النَّاِر«)2(.   »اللَّ

اِة:  7 ـ ما ُيقال عند الَوْسوسِة في الصَّ

ِجيِم«. وَيتُفل على يساره ثاثًا )3(.  ْيطاِن الرَّ  »أُعْوُذ باهللِ ِمَن الشَّ

8 ـ أْدِعيُة الُقنُوِت »الِوْتِر«: 

نِـي)٤(  ُهـمَّ اْهِدنِـي فِيَمـْن َهَدْيـَت، وعافِنِـي فِيَمـْن عاَفْيـَت، وَتولَّ  »اللَّ

ْيـَت، وبـاِرْك لـي فِيمـا أْعَطْيـَت، وِقنِـي َشـرَّ مـا َقَضْيـَت)5(، إنَّـَك  فِيَمـْن َتولَّ

َتْقِضـي وال ُيْقَضـى َعَلْيـَك، وإنَّـُه ال َيـِذلُّ َمـْن واَلْيـَت، وال َيِعزُّ َمـْن عاَدْيَت، 

نـا وَتعاَلْيـَت«)6(.  َتباَرْكـَت َربَّ

 . 1(  أخرجه مسلم )771( من حديث علي(

)2(  أخرجه أحمد )15898( وأبو داود )792( وابن ماجه )910( من حديث أبي هريرة 

، وهو صحيح. 

 . 3(  أخرجه مسلم )2203(من حديث عثمان بن العاص(

)٤(  تولَّني: اعتِن بأمري وأصلحه وال َتِكْلني لنفسي. 

ــُر ليس إليك«  ــرُّ إلى اهلل ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »والشَّ )5(  شـرَّ ما قضيَت: ال ُينْسـب الشَّ
وإنَّمـا يقـع فيمـا يقضيـه؛ فـإْن كان هو َشـرٌّ لنا مـن وجـٍه، فهو خيـٌر ورحمٌة مـن وجٍه 

آخر. 

)6(  أخرجه أحمد )1721( وأبو داود )1٤25( والترمذي )٤6٤( من حديث الحسن بن 

علي ، وهوصحيح. 
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ُهـمَّ إنِّـي أُعـْوُذ بِرَضـاَك ِمـْن َسـَخطَِك، وأُعـْوُذ بُمعافاتِـَك ِمـْن   »اللَّ

ُعُقوَبتِـَك، وأُعـْوُذ بـَك ِمنْـَك ال ُأْحِصـي َثنـاًء َعَلْيـَك، أْنـَت َكمـا أْثنَيَت على 

َنْفِسـَك«)1(. 

اِة)2(:  عاُء لِلَميِِّت في الصَّ 9 ـ الدُّ

ـْع  ُهـمَّ اْغِفـْر َلـُه واْرَحْمـُه، وعافِه واْعـُف َعنْـُه، وأْكِرْم ُنُزَلُه، ووسِّ  »اللَّ

ْيـَت  ـِه ِمـَن الَخطايـا َكمـا َنقَّ ُمْدَخَلـُه، واْغِسـْلُه بالَمـاِء والثَّْلـِج والَبـَرِد، وَنقِّ

َنـِس، وأْبِدْلـُه َدارًا َخْيـرًا ِمـْن َداِره، وأْهـاًل َخْيـرًا ِمْن  الثَّـْوَب األْبَيـَض ِمـَن الدَّ

أْهِلـه، وَزْوجـًا َخْيـرًا ِمْن َزْوِجـه، وأْدِخْلـُه الَجنّـَة، وأِعْذُه ِمـْن َعـذاِب الَقْبِر، 

اِر«)3(.  أْو ِمْن َعـذاِب النّـَ

ُهمَّ اْغِفْر لَِحيِّنا وَميِّتِنا، وَصِغيِرنا وَكبِيِرنا، وَذَكِرنا وُأْنثانا، وشاِهِدنا   »اللَّ

ُه على  ْيَتُه ِمنَّا َفَتوفَّ ُهمَّ َمْن أْحَيْيَتُه ِمنَّا َفأْحِيه على اإليماِن، وَمْن َتوفَّ وَغائبِنا، اللَّ

نا َبعَدُه«)٤(.  ُهمَّ ال َتْحِرْمنا أْجَرُه، وال ُتِضلَّ اإلْسالِم، اللَّ

)1(  أخرجـه أحمـد )751( وأبـو داود )1٤27( والترمـذي )3566( مـن حديـث عليٍّ 

صحيح.  وهـو   .

جاَل أو النِّساَء أو األطفاَل والّسْقط. )2(  وهذا يشمُل الرِّ

 . 3(  أخرجه مسلم )963( من حديث عوف بن مالك(

َفاِت والِخْلقِة الَحَسنِة. ومعنى قوله: »وزوجًا خيرًا من َزْوجه«: أي: في الصِّ  

)٤(  أخرجـه أحمـد )8809( وأبـو داود )3201( والترمـذي )102٤( مـن حديث أبي 

هريـرة . وهـو صحيح بشـواهده. 
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تَِك)2(، وَحْبِل ِجواِرَك)3(، َفِقِه ِمْن  ُهمَّ إنَّ ـ ُفالَن بَن ُفالٍن)1( ـ في ِذمَّ  »اللَّ

ُهمَّ فاْغِفْر َلُه، واْرَحْمُه،  ، اللَّ فِْتنِة الَقْبِر، وَعذاِب النَّاِر، وأْنَت أْهُل الوفاِء والَحقِّ

ِحيُم«)٤(.  إنََّك أْنَت الَغُفوُر الرَّ

ُهمَّ َعْبُدَك، وابُن َعْبِدَك، وابُن أَمتَِك، كاَن َيْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ أْنَت   »اللَّ

ُهمَّ إْن كاَن ُمْحِسنًا؛  دًا َعْبُدَك وَرُسوُلَك، وأْنَت أْعَلُم بِه، اللَّ َوْحَدك، وأنَّ ُمحمَّ

ُهمَّ ال َتْحِرْمنا أْجَرُه،  َفِزْد في إْحسانِه، وإْن كاَن ُمِسْيئًا؛ َفَتجاوْز َعن َسيِّئاتِه، اللَّ

وال َتْفتِنَّا َبْعَدُه«)5(. 
  

ي الميِّت بدل جملة: »فالن بن فالن«. )1(  وُيسمِّ

)2(  ذمتك: عهدك وأمانتك. 

)3(  حبل جوارك: عهد حمايتك وحفظك. 

)٤(  أخرجه أحمد )16018( وأبو داود )3202( وابن ماجه )1٤99( من حديث واثلة 

ابن األسقع ، وهو صحيح. 

)5(  أخرجـه عبـد الـرزاق )6٤25( ومالـك )1016 ـ الزهـري( من حديث أبـي هريرة 

 وهـو صحيح. 
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الِة:  ب ـ أْدِعيٌة وأْذكاٌر َبْعَد الصَّ

أولً: ما ُيقال بعد الفرائض:

 .  »أْسَتْغِفُر اهللَ، أْسَتْغِفُر اهللَ، أْسَتْغِفُر اهللَ

الُم، َتباَرْكَت يا ذا الَجالِل واإلْكراِم«)1(.  الُم، وِمنَْك السَّ ُهمَّ أْنَت السَّ  اللَّ

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، وُهو على 

ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر. 

ُهمَّ ال مانَِع لِما أْعَطْيَت، وال ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت، وال َينَْفُع ذا الَجدِّ ِمنَْك  اللَّ

 .)2(» الَجدُّ

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك وَلُه الَحْمُد، وُهو على 

َلُه  اُه،  إيَّ إَلَه إالَّ اهللُ، والَنعُبُد إالَّ  َة إالَّ باهللِ، ال  َقِديٌر، ال َحْوَل وال ُقوَّ ُكلِّ َشيٍء 

)1(  أخرجـه مسـلم )591( مـن حديـث ثوبـان  و)592( مـن حديـث عائشـة 

 . 

َعـواِت؛  ـاِة: ألنَّـُه وْقـُت ُنـُزوِل َرْحمـٍة وإجابـٍة لِلدَّ وِحْكمـُة الْسـتِْغفاِر َعِقـَب الصَّ  

فاسـُتِحبَّ لِلُمَصلِّـي وَقـِد انَصـَرَف ِمْن َصالتِـه أْن َيْسـَتْغِفَر؛ َحتَّـى َيُقوَم وَقـْد ُغِفرْت 

ُذُنوُبُه.  َلـُه 

عاِء َخْلَف  اعاِت؛ فَعلْيُكم بالدُّ الَة ُجِعلْت في َخيِر السَّ يُقوُل ُمجاِهٌد : »إنَّ الصَّ  

لواِت«، »إحياء علوم الدين« للغزالي )1/30٤(.  الصَّ

 . 2(  أخرجه البخاري )8٤٤( ومسلم )593( من حديث الُمِغيرة بن شعبة(
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يَن، وَلْو  النِّْعمُة، وَلُه الَفْضُل، وَلُه الثَّناُء الَحَسُن، ال إَلَه إالَّ اهللُ، ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

َكِرَه الكافُِروَن«)1(. 

 »َربِّ ِقنِي َعذاَبَك، َيْوَم َتْبَعُث ِعباَدَك«)2(. 

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك مَن الُجْبِن، وأُعْوُذ بَك أْن ُأَردَّ إلى أْرَذِل الُعُمِر)3(،   »اللَّ

ْنيا، وأُعْوُذ بَك ِمْن َعذاِب الَقْبِر«)٤(.  وأُعْوُذ بَك ِمْن فِْتنِة الدُّ

ُهمَّ أِعنِّي على ِذْكِرَك، وُشْكِرَك، وُحْسِن ِعباَدتَِك«)5(.   »اللَّ

 التَّْسبِيُح والتَّحِميُد والتَّـكبِيُر والتَّهِليُل: 

َع َبْينها تاَرًة  ٍة، وَيحُسُن بالُمَوفَّق أْن ُينوِّ وقد جاَء َعْن َنبِيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص على ِصَيٍغ ِعدَّ

وتاَرة، وهي: 

»اهللُ  وَثاثِيَن«،  »َثاثًا  هللِ«  »الَحْمُد  وَثاثِيَن«،  »َثاثًا  اهللِ«  »ُسْبحاَن  ـ   1

أكَبـُر« »َثاثًا وَثاثِيَن«؛ َفْتِلَك تِْسعٌة وتِْسُعوَن

ويقـوُل َتمـاَم الِمئـِة: »ال إَلـَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال َشـِريَك َلُه، َلـُه الُمْلُك وَلُه 

 . 1(  أخرجه مسلم )59٤( من حديث عبد اهلل بن الزبير(

 . 2(  أخرجه مسلم )709( من حديث البراء(

)3(  أرذل العمر: أي الهَرم والَخَرف واختالل العقل. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )2822( من حديث سعد بن أبي وقاص(

)5(  أخرجه أحمد )22119( وأبو داود )1522( والنَّسائي )1303( من حديث معاذ بن 

جبل  وهو صحيح. 
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الَحْمـُد، وُهو علـى ُكلِّ َشـيٍء َقِديٌر«)1(. 

أو يُقوُل: 

2ـ  »ُسـْبحاَن اهللِ« »َثاثـًا وَثاثِيـَن«، »الَحْمـُد هللِ« »َثاثـًا وَثاثِيـَن«، »اهللُ 
أْكَبـُر« »أربعـًا وَثاثِيَن«)2(. 

أو يُقوُل: 

3ـ  »ُسْبحاَن اهللِ« »َخْمسًا وِعْشريَن«، »الَحْمُد هللِ« »َخْمسًا وِعْشريَن«، »اهللُ 
أْكَبُر« »َخْمسًا وِعْشريَن«، »ال إلَه إالَّ اهللُ« »َخْمسًا وِعْشريَن«)3(. 

أو يُقوُل: 

4 ـ »ُسْبحاَن اهللِ« »َعْشرًا«، »الَحْمُد هللِ« »َعْشرًا«، »اهللُ أْكَبُر« »َعْشرًا«)٤(. 

أو يُقوُل: 

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك مَن الُكْفِر، والَفْقِر، وَعذاِب الَقْبِر«)5(.   »اللَّ

: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ   اقَرْأ آيَة الُكْرِسيِّ

 . 1(  أخرجه مسلم )597( من حديث أبي هريرة(

 . 2(  أخرجه مسلم )596( من حديث كعب بن ُعْجرة(

)3(  أخرجه أحمد )21600( والنسائي )1350( من حديث زيد بن ثابت ، وهو 
صحيح. 

)٤(  أخرجه أحمد )6910( وأبو داود )5065( والترمذي )3٤10( والنسائي )13٤9( 

من حديث عبد اهلل بن عمرو ، وهو حسن. 

 ، 5(  أخرجـه أحمـد )20٤٤7(، والنَّسـائي )13٤7( مـن حديـث أبـي بكـرة(

صحيح.  وهـو 
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ 

ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی﴾ ]البقرة: 255[)1(. 

 اقَرْأ ُسْورَة اإلْخالِص: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]اإلخالص: 1 ـ ٤[ »بعد 
الفجر والمغرب ثاثًا وباقي الصلوات مرة«. 

الَفَلـِق: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ُسـْورَة  اقـَرْأ   

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ﴾ ]الفلـق: 1ـ  5[ »بعـد الفجـر والمغـرب ثاثـًا وباقي الصلوات 

مرة«.

النّـاِس: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ُسـْورَة  اقـَرْأ   

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النـاس: 1 ـ 6[ »بعـد الفجـر والمغـرب 

ثاثـًا وباقـي الصلوات مـرة«)2(.

)1(  أخرجه النسائي في »الكبرى« )98٤8( من حديث أبي ُأمامة  وهو صحيح.

)2(  أخرجه أحمد )17792( وأبو داود )1523( والترمذي )2903( والنسائي )1336( 

من حديث عقبة بن عامر، وهو صحيح.



127

ثانيًا: في النوافل وبعدها:

اِم مَن الِوْتِر:  أ ـ ما ُيقاُل َبْعَد السَّ

وِس« »َثاثًا، وَيُمدُّ بالثالثة صوته«)1(.   »ُسْبحاَن الَمِلِك الُقدُّ

ب ـ ُدعاُء ُسُجوِد التِّاوِة: 

 »َسـَجَد وْجِهـي لِلَّـِذي َخَلَقُه، وَشـقَّ َسـْمَعُه وَبَصـَرُه، بَحْولِـه وُقوتِه؛ 

َفَتبـاَرَك اهللُ أْحَسـُن الخالِِقيَن«)2(. 

َسَجَد  َربِّي،  أْنَت  أْسَلْمُت،  وَلَك  آَمنُْت،  وبَِك  َسَجْدُت،  لك  ُهمَّ  »اللَّ  

وْجِهي لِلَِّذي َشقَّ َسْمَعُه وَبَصَرُه، َتباَرَك اهللُ أْحَسُن الخالِِقيَن«)3(. 
  

)1(  أخرجه أحمد )211٤2( وأبو داود )1٤30( والنَّسائي )1729( من حديث أبي بن 

كعب ، وهو صحيح. 
)2(  أخرجه أحمد )2٤022( وأبو داود )1٤1٤( والترمذي )580( والنَّسائي )1129( 

من حديث عائشة ، وهو صحيح لغيره. 

 . 3(  أخرجه مسلم )771( من حديث علي بن أبي طالب(
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)9( أْدِعيُة وأْذكاُر الَيْوِم واللَّْيلِة

باِح)1(:  أ ـ أْدِعيُة الصَّ
ِذي َأْحَيانا َبعَد أْن َأَماَتنَا وإِليِه النُُّشوُر«)2(.  »الحمُد هللِ الَّ

ال  وْحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  ال  هللِ،  والَحْمُد  هللِ،  الُمْلُك  وأْصَبَح  »أْصَبْحنا   

َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، وُهو على ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َربِّ أْسأُلَك َخْيَر 
ما في هذا الَيْوِم، وَخْيَر ما َبْعَدُه، وأُعْوُذ بَك ِمْن َشرِّ ما في هذا الَيْوِم، وَشرِّ ما 
َبْعَدُه، َربِّ أُعْوُذ بَك مَن الَكَسِل، وُسوِء الِكَبِر)3(، َربِّ أُعْوُذ بَك ِمْن َعذاٍب في 

النَّاِر، وَعذاٍب في الَقْبِر«)٤(. 
وإَلْيَك  َنُموُت،  وبَِك  َنْحيا،  وبَِك  أْمَسْينا،  وبَِك  أْصَبْحنا،  بَك  ُهمَّ  »اللَّ  

الَمِصيُر«)5(. 
 »أْصَبْحنا على فِْطرِة اإلْسالِم، وَعَلى َكِلمِة اإلْخالِص، وَعَلى ِديِن َنبِيِّنا 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وَعَلى ِمّلِة أبِينا إْبراِهيَم َحنِيفًا ُمسِلمًا)6(، وما كاَن مَن الُمْشِرِكيَن«)7(.  ُمحمَّ

مِس.  )1(  ُتقاُل من بعد الَفجِر إلى ُطلوِع الشَّ
. 2(  أخرجه البخاري )6312( من حديث حذيفة بن اليمان(

)3(  ُسوء الكَِبر: الهَرم والتَّخريف. 

 . ٤(  أخرجه مسلم )2723( )75( من حديث ابن مسعوٍد(

)5(  أخرجه أحمد )86٤9( وأبو داود )5068( والترمذي )3391( من حديث أبي هريرة 
، وهو صحيح. 

)6(  حنيفًا: مائاًل عن الشرك قاصدًا اإلسالم. 

)7(  أخرجه أحمد )15360( والنسائي »الكبرى« )97٤3( من حديث عبد الرحمن بن 
أبزٰى  وهو صحيح. 
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ُكلِّ  َربَّ  واألْرِض،  َمواِت  السَّ فاطَِر  هادِة،  والشَّ الَغْيِب  عالَِم  ُهمَّ  »اللَّ  

َشرِّ  وِمْن  َنْفِسي،  َشرِّ  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  أْنَت،  إالَّ  إَلَه  ال  أْن  أْشَهُد  وَمِليَكُه،  َشْيٍء 
ه إلى ُمسِلٍم«)2(.  ْيطاِن وِشْرِكه)1(، وأْن أقَتِرَف على َنْفِسي ُسوءًا، أو َأُجرُّ الشَّ

ُهمَّ أْنَت َربِّي ال إَلَه إالَّ أْنَت، َخَلْقَتنِي وأنا َعْبُدَك، وأنا على َعْهِدَك،   »اللَّ

بنِْعَمتَِك  َلَك  أبوُء)٤(  َصنَْعُت،  ما  َشرِّ  ِمْن  بَك  أُعْوُذ)3(  اْسَتَطْعُت،  ما  ووْعِدَك 
ُنوَب إالَّ أْنَت«)5(.  ُه ال َيْغِفُر الذُّ ، وأبوُء َلَك بَذْنبِي، فاْغِفْر لي، فإنَّ َعَليَّ

ُهمَّ إنَّي أْسـأُلَك  ْنيـا واآلِخـرِة، اللَّ ُهـمَّ إنَّـي أْسـأُلَك العافِيـَة، فـي الدُّ  »اللَّ

ُهـمَّ اْسـُتْر َعْوَراتِـي،  الَعْفـَو والعافِيـَة، فـي ِدينِـي، وُدْنيـاَي، وأْهِلـي، ومالِـي، اللَّ
، وِمْن َخْلِفي، وَعـْن َيِمينِي، وَعْن  ُهمَّ اْحَفْظنِـي ِمْن َبْيِن َيـَديَّ وآِمـْن َرْوَعاتِـي، اللَّ

ِشـمالِي، وِمـْن َفْوِقي، وأُعـْوُذ بَعَظَمتِـَك أْن ُأْغتـاَل ِمْن َتْحتِـي)6(«)7(. 

)1(  وِشْركِه: ما يدعو إليه وُيوْسِوس به من اإلشراك باهلل تعالى. 
وفي ضبٍط آخر بفتح الشين والراء: »وَشَركِه«: أي حبائله.   

والنَّسائي  َو3529(   3392( والترمذي   )5067( داود  وأبو   )50( أحمد  أخرجه    )2(

»الكبرى« )7668( من حديث أبي هريرة  وهو صحيح. 

)3(  أُعوذ: أْلَتجُئ إليك. 

)٤(  أبـُوء: ُأِقرُّ وأعترف. 

اه  ْكُر سمَّ الذِّ ، وهذا  اد بن أوس  البخاري )6306( من حديث شدَّ )5(  أخرجه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سيُِّد االستغفاِر«. 

)6(  أغتال من تحتي: يعني الَخْسف. 

)7(  أخرجه أحمد )٤785( وابن ماجه )3871( وأبو داود )507٤( والنَّسائي )5529( 

مختصرًا من حديث ابن عمر  وهو صحيح. 
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 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، وُهو على 

ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« »مرة. أو عشرة. أو مئة«)1(. 

ماِء،   »بِاْسِم اهللِ الَِّذي ال َيُضرُّ َمَع اْسِمه َشْيٌء، في األْرِض وال في السَّ

ِميُع الَعِليُم«)2(.  وُهو السَّ

ُه، وال َتِكْلنِي   »يا َحيُّ يا َقيُّوُم، بَرْحَمتَِك أْسَتِغيُث، أْصِلْح لي َشْأنِي ُكلَّ

إَلى َنْفِسي َطْرفَة َعْيٍن«)3(. 

وجميَع  وَمالئكَتَك  َعْرِشَك  َحملَة  وُأْشِهُد  ُأْشِهُدك  َأْصبحُت  ُهمَّ  »اللَّ  

َعْبُدَك  دًا  إِلَه إالَّ أنَت َوْحدَك ال َشِريَك لك، وأنَّ ُمحمَّ َخْلِقَك، بأنَّك أنَت اهللُ ال 
وَرُسوُلك«)٤(.

ُهـمَّ عافِنِي في  ُهـمَّ عافِنِي فـي َسـْمِعي، اللَّ ُهـمَّ عافِنِـي فـي َبَدنِـي، اللَّ  »اللَّ

ُهـمَّ إنِّي  ُهـمَّ إنِّـي أُعـْوُذ بـَك مَن الُكْفـِر، والَفْقـِر، اللَّ َبَصـِري، ال إَلـَه إالَّ أْنـَت، اللَّ
أُعـْوُذ بـَك ِمـْن َعـذاِب الَقْبـِر، ال إَلـَه إالَّ أْنَت« )ثاثـًا( )5(. 

 . 1(  أخرجه البخاري )3293( ومسلم )2691( من حديث أبي هريرة(
)2(  أخرجه أحمد )٤٤6( وابن ماجه )3869( وأبو داود )5088( والترمذي )3388( 

والنسائي »الكبرى« )9760( من حديث عثمان ، وهو حسن. 
)3(  أخرجــه النَّســائي »الكبــرى« )10٤05( والحاكــم )1/ 5٤5( مــن حديــث أنــس 

 وهــو حســن بشــواهده. 

من   )9753( »الكبرى«  والنسائي   )3501( والترمذي   )5078( داود  أبو  أخرجه    )٤(
حديث أنٍس ، وهو حسٌن.

من   )9766( »الكبرى«  والنسائي   )5090( داود  أبو   )20٤30( أحمد  أخرجه    )5(
حديث أبي بكرة ، وهو حسن بشواهده. 
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 »ُسْبحاَن اهللِ وبَِحْمِده«. »مئة مرة« )1(. 

َعْرِشه)3(،  وِزنَة  َنْفِسه)2(،  وِرضا  َخْلِقه،  َعَدَد  وبَِحْمِده،  اهللِ  »ُسْبحاَن   

وِمداَد َكِلماتِه)٤(« »ثات مرات«)5(. 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  اإلْخالِص:  ُسْورَة  اقَرْأ   

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]اإلخالص: 1 ـ ٤[. 
»بعد الفجر والمغرب ثاثًا«

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  الَفَلِق:  ُسْورَة  اقَرْأ   

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[»بعد الفجر والمغرب ثاثًا«. 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  اِس:  النّـَ ُسـْورَة  اقـَرْأ   

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النـاس: 1 ـ 5[)6(. »بعـد الفجـر 

والمغـرب ثاثـًا«. 

  . 1(  أخرجه مسلم )2692( من حديث أبي هريرة(

)2(  رضا نفسه: أحمُدك حمدًا ترضى به. 

)3(  ِزَنة َعْرشه: ثَِقل عرشه، وال يعلم ثقله إالَّ اهلل لعظمته. 

)٤(  ِمَداد كلماته: أي حمدًا ال نفاد له؛ ألنَّ كلمات اهلل ال نهاية لها. 

 . 5(  أخرجه مسلم )2726( من حديث جويرية(

الثالث: أخرجه أحمد )٤6622( وأبو داود )5082( والترمذي )3575(  السور    )6(

والنَّسائي )5٤28( من حديث عبد اهلل بن ُخَبْيب ، وهو حسن. 
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ب ـ أْدِعيُة الَمساِء)1(: 

 »أْمَسْينا وأْمَسى الُمْلُك هللِ، والَحْمُد هللِ، ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك 

َلُه، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، وُهو على ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َربِّ أْسأُلَك َخْيَر ما في 

ما  وَشرِّ  ْيلِة،  اللَّ َهِذه  في  ما  َشرِّ  ِمْن  بَك  وأُعْوُذ  َبْعَدها،  ما  وَخْيَر  ْيلِة،  اللَّ َهِذه 

َبْعَدها، َربِّ أُعْوُذ بَك مَن الَكَسِل، وُسوِء الِكَبِر، َربِّ أُعْوُذ بَك ِمْن َعذاٍب في 

النَّاِر، وَعذاٍب في الَقْبِر«)2(. 

ُهـمَّ بـَك أْمَسـْينا، وبِـَك أْصَبْحنـا، وبِـَك َنْحيـا، وبِـَك َنُمـوُت،   »اللَّ

النُُّشـوُر«)3(.  وإَلْيـَك 

 »أْمَسْينا على فِْطرِة اإلْسالِم، وَعَلى َكِلمِة اإلْخالِص، وَعَلى ِديِن َنبِيِّنا 

ِة أبِينا إْبراِهيَم َحنِيفًا ُمْسِلمًا، وما كاَن مَن الُمْشِرِكيَن«)٤(.  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وَعَلى ِملَّ ُمحمَّ

في  عافِنِي  ُهمَّ  اللَّ َسْمِعي،  في  عافِنِي  ُهمَّ  اللَّ َبَدنِي،  في  عافِنِي  ُهمَّ  »اللَّ  

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ  ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك مَن الُكْفِر، والَفْقِر، اللَّ َبَصِري، ال إَلَه إالَّ أْنَت، اللَّ

بَك ِمْن َعذاِب الَقْبِر، ال إَلَه إالَّ أْنَت« )ثالثًا()5(. 

مِس وَتمَتدُّ إلى الِعشاِء. )1(  ُتقاُل من بعِد الَعصِر إلى َقْبل ُغروِب الشَّ

. 2(  أخرجه مسلم )2723( )75( من حديث ابن مسعود(

)3(  أخرجه أبو داود )5068( والترمذي )3391( من حديث أبي هريرة ، وهو صحيح. 

)٤(  أخرجه أحمد )15363( من حديث عبد الرحمن بن أبزى ، وهو صحيح.

من   )9766( »الكبرى«  والنسائي   )5090( داود  وأبو   )20٤30( أحمد  أخرجه    )5(

حديث أبي بكرة ، وهو حسن بشواهده.
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ُكلِّ  َربَّ  واألْرِض،  َمواِت  السَّ فاطَِر  هادِة،  والشَّ الَغْيِب  عالَِم  ُهمَّ  »اللَّ  

َشرِّ  وِمْن  َنْفِسي،  َشرِّ  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  أْنَت،  إالَّ  إَلَه  ال  أْن  أْشَهُد  وَمِليَكُه،  َشْيٍء 

ُه إلى ُمسِلٍم«)1(.  ْيطاِن وِشْرِكه وَأْن أْقَتِرَف على َنْفِسي ُسوًءا، أْو َأُجرُّ الشَّ

ُهمَّ أْنَت َربِّي، ال إَلَه إالَّ أْنَت، َخَلْقَتنِي وأنا َعْبُدَك، وأنا على َعْهِدَك،   »اللَّ

 ، َعَليَّ بنِْعَمتَِك  َلَك  أبوُء  َشرِّ ما َصنَْعُت،  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  اْسَتَطْعُت،  ما  ووْعِدَك 

ُنوَب إالَّ أْنَت«)2(.  ُه ال َيْغِفُر الذُّ وأبوُء َلَك بَذْنبِي؛ فاْغِفْر لي، فإنَّ

ُهـمَّ إنَّي أْسـأُلَك  ْنيـا واآلِخـرِة، اللَّ ُهـمَّ إنَّـي أْسـأُلَك العافِيـَة فـي الدُّ  »اللَّ

ُهـمَّ اْسـُتْر َعْوَراتِـي،  الَعْفـَو والعافِيـَة؛ فـي ِدينِـي، وُدْنيـاَي، وأْهِلـي، ومالِـي، اللَّ

، وِمْن َخْلِفي، وَعـْن َيِمينِي، وَعْن  ُهمَّ اْحَفْظنِـي ِمْن َبْيِن َيـَديَّ وآِمـْن َرْوَعاتِـي، اللَّ

ِشـمالِي، وِمـْن َفْوِقي، وأُعـْوُذ بَعَظَمتِـَك أْن ُأْغتـاَل ِمـْن َتْحتِي«)3(. 

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، وُهو على 

ة. عشرة. مئة()٤(.  ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« )مرَّ

والنسائي  و3529(   3392( والترمذي   )5067( داود  وأبو   )51( أحمد  أخرجه    )1(

»الكبرى« )7668( من حديث أبي هريرة  وهو صحيح. 

اه  ْكُر سمَّ الذِّ ، وهذا  اد بن أوس  البخاري )6306( من حديث شدَّ )2(  أخرجه 

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »سيِّد االستغفاِر«. 

)3(  أخرجه أحمد )٤785( وابن ماجه )3871( أبو داود )507٤( والنَّسائي )5529( 

مختصرًا من حديث ابن عمر  وهو صحيح. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )3293( ومسلم )2691( من حديث أبي هريرة(
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ماِء،   »بِاْسِم اهللِ الَِّذي ال َيُضرُّ َمَع اْسِمه َشْيٌء، في األْرِض وال في السَّ

ِميُع الَعِليُم«)1(.  وُهو السَّ

 »أُعْوُذ بَكِلماِت اهللِ الّتاّماِت ِمْن َشرِّ ما َخَلَق«)2(. 

 »ُسْبحاَن اهللِ وبَِحْمِده« »مئة مرة« )3(. 

ُه، وال َتِكْلنِي   »يا َحيُّ يا َقيُّوُم، بَرْحَمتَِك أْسَتِغيُث، أْصِلْح لي َشْأنِي ُكلَّ

إَلى َنْفِسي َطْرفَة َعْيٍن«)٤(. 

ُهمَّ َأمسـْيُت ُأْشـِهُدَك وُأْشـِهُد َحملَة َعْرِشـَك وَمالئكَتـَك وَجميَع   »اللَّ

ـًدا  َخْلِقـَك بأنَّـَك أنـَت اهللُ ال إلـَه إاّل أنـَت َوْحـَدَك ال َشـريَك لـَك وأنَّ ُمحمَّ

وَرسـوُلَك«)5(.  َعْبُدَك 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  اإلْخالِص:  ُسْورَة  اقَرْأ   

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]اإلخالص: 1 ـ ٤[. 
)بعد الفجر والمغرب ثاثًا(.

)1(  أخرجه أحمد )٤٤6( وابن ماجه )3869( وأبو داوود )5088( والترمذي )3388( 

والنسائي في »الكبرى« )9760( من حديث عثمان  وهو حسن. 

 . 2(  أخرجه مسلم )2709( من حديث أبي هريرة(

 . 3(  أخرجه مسلم )2692( من حديث أبي هريرة(

 ، ٤(  أخرجه النَّسائي »الكبرى« )10٤05( والحاكم )5٤5/1( من حديث أنس(

وهو حسن بشواهده. 

من   )9753( »الكبرى«  والنسائي   )3501( والترمذي   )5078( داود  أبو  أخرجه    )5(

حديث أنٍس ، وهو حسٌن.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  الَفَلِق:  ُسْورَة  اقَرْأ   

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[. )بعد الفجر والمغرب ثاثًا(.

النّـاِس: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ُسـْورَة  اقـَرْأ   

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
الفجـر  )بعـد   .)1(]6 ـ   1 ]النـاس:  ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ 

ثاثًا(.  والمغـرب 
  

الثالث: أخرجه أحمد )2266٤( وأبو داود )5082( والترمذي )3575(  السور    )1(

والنَّسائي )5٤28( من حديث عبد اهلل بن ُخَبْيب ، وهو حسن. 
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عاِم )10( أْدِعيُة وأْذكاُر الطَّ

أ ـ َقْبَل الطَّعاِم: 

 »بِاْسِم اهللِ« 

َلـُه  فـإْن َنِسـَي أْن َيْذُكـَر اْسـَم اهللِ َتَعالـى فـي أولِـه؛ َفْلَيُقـْل: »بِاْسـِم اهللِ أوَّ

وآِخـَرُه«)1(. 

ب ـ النتِهاُء مَن الطَّعاِم: 

ـِذي أْطَعَمنِـي هذا الطَّعـاَم، وَرَزَقنِيِه ِمْن َغْيـِر َحْوٍل ِمنِّي   »الَحْمـُد هللِ الَّ

ُقّوٍة«)2(.  وال 

ٍع وال ُمْسـَتْغنًى   »الَحْمـُد هللِ َكثِيرًا َطيِّبًا ُمبـاَركًا فيِه، َغْيَر َمْكِفيٍّ وال ُمودَّ

نا«)3(.  َربَّ َعنُْه، 

والنسـائي   )1858( والترمـذي   )3767( داود  وأبـو   )25733( أحمـد  أخرجـه    )1(

 وهـو  »الكبـرى« )100٤0( وابـن ماجـه )326٤( مـن حديـث عائشـة 

صحيـح لغيـره. 

)2(  أخرجـه أحمـد )15632( وأبـو داود )٤023( والترمـذي )3٤58( وابـن ماجـه 

)3285( مـن حديـث معـاذ الُجَهنـي  وهـو حسـن. 

 . 3(  أخرجه البخاري )5٤58( من حديث أبي أمامة(

ٍع وال ُمْسَتْغنَى عنه: من الكفاية لَِما بعده، فال يكون هذا الطعاُم فيه  غير َمْكِفيٍّ وال ُمودَّ  

نا. ٍع منه وال استغناء عنه، يا ربَّ كفاية حتى يكون آخَر طعاٍم نأكُلُه، فال ُمودَّ
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َغُه)1(، وَجَعَل َلُه َمْخَرجا«)2(.  ِذي أْطَعَم، وَسَقى، وَسوَّ  »الَحْمُد هللِ الَّ

ُهـمَّ أْطَعْمـَت وأْسـَقْيَت، وأْغنَْيـَت وأْقنَْيـَت، وَهَدْيـَت وأْحَيْيـَت؛   »اللَّ

َفَلـَك الَحْمـُد على مـا أْعَطْيـَت«)3(. 

ُهمَّ باِرْك َلنا فيِه وأْطِعْمنا َخْيرًا ِمنُْه« )للطعام(.   »اللَّ

راب()٤(.  ُهمَّ باِرْك َلنا فيِه وِزْدنا ِمنُْه« )للشَّ و»اللَّ

ْيِف لِصاِحِب الطَّعاِم:  ج ـ ُدعاُء الضَّ

ُهمَّ باِرْك َلُهْم في ما َرَزْقَتُهْم، واْغِفْر َلُهْم واْرَحْمُهْم«)5(.   »اللَّ

َعَلْيُكُم  وَصلَّْت  األْبراُر،  َطعاَمُكُم  وأَكَل  الّصائُموَن،  ِعنَْدُكُم  »أْفَطَر   

المالئكُة«)6(. )خاص باإلفطار بعد الصيام(. 

غه: يعني، جعل دخوله سهاًل.  )1(  َسوَّ

)2(  أخرجـه أبـو داود )3851( والنسـائي »الكبـرى« )6867( مـن حديـث أبـي أيوب 

األنصـاري ، وهـو صحيـح. 

)3(  أخرجـه أحمـد )16595( والنَّسـائي فـي »الكبـرى« )6871( مـن حديـث خـادم 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهـو صحيـح. 

ابن  حديث  من   )3٤55( والترمذي   )3730( داود  وأبو   )1978( أحمد  أخرجه    )٤(

عباس ، وهو حسن. 

 . 5(  أخرجه مسلم )20٤2( من حديث عبد اهلل بن ُبْسر(

)6(  أخرجه أحمد )12٤06( وابن ماجه )17٤7( وأبو داود )385٤( والنسائي »الكبرى« 

)687٤( من حديث أنس ، وهو صحيح. 
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ُدعاُء ُرْؤيِة الثََّمِر:

ُهمَّ َباِرْك َلنَا فِى َثَمِرَنا، وَباِرْك َلنَا فِى َمِدينَتِنَا، وَباِرْك َلنَا فِى َصاِعنَا،   »اللَّ

َنا«)1(.  وَباِرْك َلنَا فِى ُمدِّ

ُهمَّ باِرْك َلنا  ُهمَّ باِرْك َلنا في صاِعنا، اللَّ ُهمَّ باِرْك َلنا في َمِدينَتِنا، اللَّ  »اللَّ

ُهمَّ باِرْك َلنا في  نا، اللَّ ُهمَّ باِرْك َلنا في ُمدِّ ُهمَّ باِرْك َلنا في صاِعنا، اللَّ نا، اللَّ في ُمدِّ

ُهمَّ اْجَعْل َمَع الَبَركِة َبَرَكَتْيِن«)2(.  َمِدينَتِنا، اللَّ
  

 . 1(  أخرجه مسلم )1373( من حديث أبي هريرة(

 . 2(  أخرجه مسلم )137٤( من حديث أبي سعيد الخدري(
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)11( أْدِعيٌة وأْذكاٌر

ِلَدْفِع الَهمِّ والَغمِّ)1( وَرْفِع الَكْرِب والُمِصيبِة والَحَزِن

 ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]البقرة: 155 ـ 157[.

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ الَعظِيُم الَحِليُم، ال إَلَه إالَّ اهللُ َربُّ الَعْرِش الَعظِيِم، ال إَلَه 

َمواِت وَربُّ األْرِض، وَربُّ الَعْرِش الَكِريِم«)2(.  إالَّ اهللُ َربُّ السَّ

ُهـمَّ إنِّـي َعْبُدَك، وابـُن َعْبِدَك، وابـُن أَمتَِك، ناِصَيتِـي بَيِدَك، ماٍض   »اللَّ

ْيَت بِه  فِـيَّ ُحْكُمـَك، َعـْدٌل فِـيَّ َقضـاُؤَك، أْسـأُلَك بـُكلِّ اْسـٍم هو َلـَك، َسـمَّ

ْمَتـُه أَحـدًا ِمـْن َخْلِقـَك، أِو اْسـَتْأَثْرَت  َنْفَسـَك، أْو أْنَزْلَتـُه فـي ِكتابِـَك، أْو َعلَّ

بـِه فـي ِعْلـِم الَغْيـِب ِعنْـَدَك، أْن َتْجَعـَل الُقـْرآَن َربِيـَع َقْلبِـي، وُنْوَر َصـْدِري، 

ـي«)3(.  وِجـالَء ُحْزنِـي، وَذهاَب َهمِّ

: الُحْزن على أمٍر قد َمَضى وَوَقع، ونحوه. : لَِما يتوقع في المستقبل. والَغمَّ )1(  الَهمُّ

 . 2(  أخرجه البخاري )63٤5( ومسلم )2730( من حديث ابن عباس(
)3(  أخرجه أحمد )3712( وابن ماجه )979( والحاكم )509/1( من طريق أبي سلمة 

موسى بن عبد اهلل الُجَهني الثقة، به، من حديث ابن مسعود ، وهو صحيح.
انظر: »التلخيص الحبير« البن حجر العسـقالني )175/٤( و»السلسـلة الصحيحة«   
للبصـارة   البـاري«  فتـح  أحاديـث  تخريـج  السـاري  و»أنيـس   )199(  لأللبانـي 

.)533/1(
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ُهمَّ َرْحَمَتَك أْرُجو، َفال َتِكْلنِي إَلى َنْفِسي َطْرفَة َعْيٍن، وأْصِلْح لي   »اللَّ

ُه، ال إَلَه إالَّ أْنَت«)1(.  َشْأنِي ُكلَّ

 »ال إَلَه إالَّ أْنَت ُسْبحاَنَك، إنِّي ُكنُْت مَن الّظالِِميَن«)2(. 

 »اهللُ اهللُ َربِّي، ال ُأْشِرُك بِه َشْيئًا«)3(. 

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك مَن الَهمِّ والَحَزِن، والَعْجِز، والَكَسِل، والُجْبِن،   »اللَّ

جاِل)5(«)6(.  ْيِن)٤(، وَغَلبِة الرِّ والُبْخِل، وَضَلِع الدَّ

ُهمَّ ْأُجْرنِي في ُمِصيَبتِي، وَأْخِلْف لي َخْيرًا   »إّنا هللِ، وإّنا إليه راِجُعوَن، اللَّ

ِمنْها«)7(. 
  

)1(  أخرجه أحمد )20٤30( وأبو داود )5090(. والنسائي »الكبرى« )10٤12( من 

حديث أبي بكرة ، وهو حسن بشواهده.

من   )10٤17( »الكبرى«  والنسائي   )3505( والترمذي   )1٤62( أحمد  أخرجه    )2(

حديث سعد بن أبي وقاص  وهو حسن. 

)3(  أخرجه أحمد )27082( وابن ماجه )3882( وأبو داود )1525( ابن ماجه )3882( 

والنسائي »الكبرى« )10٤08( من حديث أسماء ابنة ُعَميس وهو صحيح.  

ته.  ْين: ثِْقُله وِشدَّ )٤(  َضَلع الدَّ

اه.  جال له في َمعاشه ونفسه، وقهرهم إيَّ )5(  َغَلبة الرجال: أي َغَلبُة الرِّ

 . 6(  أخرجه البخاري )6369( من حديث أنٍس(

 . 7(  أخرجه مسلم )918( من حديث أم سلمة(
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)12( أْدِعيُة وأْذكاُر الَمْرَضى

أ ـ ما يقول المريض:

»ال إِلـَه إالَّ اهللُ واهللُ أكبـُر، ال إِلـَه إالَّ اهللُ َوحـَدُه، ال إِلـَه إالَّ اهللُ وَحـُده ال 

َشـِريَك َلـُه، ال إِلـَه إالَّ اهللُ، لـه الُمْلـُك ولـه الَحْمـُد، ال إلـَه إالَّ اهللُ، وال َحْوَل 

َة إال بـاهللِ«)1(. وال ُقـوَّ

ب ـ ما ُيقاُل لِلَمِريِض: 

 »ال َبْأَس، َطُهوٌر إْن شاَء اهللُ«)2(. 

 »أْسأُل اهللَ الَعظِيَم، َربَّ الَعْرِش الَعظِيِم، أْن َيْشِفَيَك«)3(. )َسْبعًا(. 

ج ـ ُدعاُء َتمنِّي الَمْوَت:

نِي إذا كاَنـِت الوفاُة  ُهـمَّ أْحِينِـي مـا كاَنـِت الَحياُة َخْيـرًا لـي، وَتوفَّ  »اللَّ

َخْيـرًا لي«)٤(. 

د ـ ما ُيقاُل ِعنَْد الْحتِضاِر: 

فِيِق األْعَلى«)5(.  ُهمَّ اْغِفْر لي َواْرَحْمنِي، واْجَعْلنِي َمَع الرَّ  »اللَّ

»الكبرى« )977٤( من  والنسائي  والترمذي )3٤30(  ابن ماجه )379٤(  )1(  أخرجه 

حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، وهو صحيح.

ُه النَّاُر. فمن قالها في مرضه ثم مات لم َتمسَّ  

 . 2(  أخرجه البخاري )5662( من حديث ابن عباس(

)3(  أخرجه أبو داود )3106( والترمذي )2083(. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )5671( ومسلم )2680( من حديث أنٍس(

 . 5(  أخرجه البخاري )٤765( ومسلم )1912 و2٤٤٤( من حديث عائشة(
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 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، واهللُ أْكَبُر، ال إَلَه إالَّ اهللُ وْحَدُه، ال إَلَه إالَّ اهللُ وْحَدُه ال 

َشِريَك َلُه، ال إَلَه إالَّ اهللُ، َلُه الُمْلُك، وَلُه الَحْمُد، ال إَلَه إالَّ اهللُ، وال َحْوَل وال 

ُقّوَة إالَّ باهللِ«)1(. 

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ«)2(. 

عاُء ِعنَْد ُحُضوِر الميِِّت وإغماِض َعْينَْيِه: هـ ـ الدُّ

يَن، واْخُلْفُه في َعِقبِه في الغابِِريَن،  ُهمَّ اْغِفْر َلُه واْرَفْع َدَرَجَتُه في المْهِديِّ  »اللَّ

ْر َلُه فيِه«)3(.  واْغِفْر َلنا وَلُه يا َربَّ العاَلـِميَن، واْفَسْح َلُه في َقْبِره، وَنوِّ

ْفِن:  عاُء ِعنَْد الدَّ و ـ الدُّ

ُهمَّ اْغِفْر َلُه، وَثبِّْتُه«)٤(.    »اللَّ

عاُء ِعنَْد التَّْعِزيِة:  ز ـ الدُّ

َفْلَتْصبِْر،  ى،  ُمَسمًّ بأَجٍل  ِعنَْدُه  أَخَذ، وَلُه ما أْعَطى، وُكلُّ َشْيٍء  ما   »هللِ 

وْلَتْحَتِسْب«)5(. 

)1(  أخرجــه ابــن ماجــه )379٤( والترمــذي )3٤30( والنســائي »الكبــرى« )977٤( 

مــن حديــث أبــي ســعيد وأبــي هريــرة ، وهــو صحيــح.

ُه النَّاُر. فمن قالها في مرضه ثم مات لم َتمسَّ  

)2(  أخرجه أبو داود )3116( من حديث معاذ بن جبل ، وهو صحيح. 

 . 3(  أخرجه مسلم )920( من حديث أم سلمة(

)٤(  أخرجه أبو داود )3221( من حديث عثمان ، وهو حسن. 

)5(  أخرجه البخاري )7377( مسلم )923(. 
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ح ـ دعاء زيارة المقابر)1(: 

اهللُ  َويْرَحُم  والُمْسِلميَن،  الُمؤِمنيَن  ِمَن  ياِر  الدِّ أهِل  على  الُم  »السَّ    

ا إْن َشاَء اهللُ بُكْم َلاَلِحُقوَن«)2(. الُمْسَتقِدميَن ِمنَّا والُمْسَتأِخِريَن، وإنَّ

ا إْن شاَء اهللُ  ياِر ِمَن الُمؤمنيَن والُمسِلميَن، وإنَّ الُم عليكُم أهَل الدِّ  »السَّ

َلاَلِحُقوَن، أسأُل اهللَ لنا ولُكُم العافيَة«)3(.

الُم عليُكم يا أهَل الُقبوِر، َيْغِفُر اهللُ لنَا وَلُكم، أنُتم َسَلُفنَا وَنْحُن   »السَّ

باألََثِر«)٤(.
  

ـوِر،  )1(  الّدعـاء ُيقـاُل عنَد زيـارِة الَمقبرِة وُدُخولِها، وال ُيشـرُع لِمـْن مرَّ بها من خارِج السُّ

يـارِة ال َينْطبُق عليـه. واهلل أعلم. فلفُظ الزِّ

. 2(  أخرجه أحمد )25855( ومسلم )97٤( )103( من حديث عائشة(

. 3(  أخرجه أحمد )22985( ومسلم )975( من حديث بريدة(

)٤(  أخرجه الترمذي )1053( من حديث ابن عباس  وهو صحيٌح لغيره.
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ْرِعّيـِة »ُرْقيُة الَمِريِض«)1( ْقيِة الشَّ )13( أْدِعيُة وأْذكاُر الرُّ

ماِء،   »بِاْسِم اهللِ الَِّذي ال َيُضرُّ َمَع اْسِمه َشْيٌء، في األْرِض وال في السَّ

ِميُع الَعِليُم« »َثاثًا«)2(.  وُهو السَّ

ِة اهللِ وُقْدَرتِه، ِمْن َشرِّ ما أِجُد وُأحاِذُر«   »بِاْسِم اهللِ« »َثاثًا« »أُعْوُذ بِعزَّ

»َسْبعًا«)3(. 

 »أُعْوُذ بَكِلماِت اهللِ الّتاّماِت ِمْن َشرِّ ما َخَلَق«)٤(. 

ِة ِمْن َغَضبِه وِعقابِه، وَشرِّ ِعباِده، وِمْن َهَمزاِت   »أُعْوُذ بَكِلماِت اهللِ الّتامَّ

ياطِيِن، وأْن َيْحُضُروِن«)5(.  الشَّ

ٍة)6(، وِمـْن ُكلِّ َعْيٍن  ِة، ِمْن ُكلِّ َشـْيطاٍن وهامَّ  »أُعـْوُذ بَكِلمـاِت اهللِ التَّامَّ

ٍة)7(«)8(.  المَّ

ـة« الطبعة الثامنة للُمؤلِّف.  نة النَّبويَّ رعيَّة من الكتاب والسُّ قية الشَّ ع: »الرُّ )1(  انظر للتَّوسُّ
)2(  أخرجه أحمد )٤٤6( وابن ماجه )3869( وأبو داود )5088( والترمذي )3388( 

والنسائي »الكبرى« )9760( من حديث عثمان ، وهو حسن. 
)3(  أخرجـه مسـلم )2202( والترمـذي )2080( مـن حديـث عثمـان بن أبـي العاص 

.  أجـُد وأحـاِذر: أجـد َوجَعـه اآلن، وأحـذر المكـروه في الُمسـتقبل. 
 . ٤(  أخرجه مسلم )2709( من حديث أبي هريرة(

)5(  أخرجه أحمد )6696( وأبو داود )3893( والترمذي )3528( والنسائي »الكبرى« 
  . 10533( من حديث ابن عمرو(
، وما فيها من أذى.  ة: تشمل كل الهوامِّ )6(  هامَّ

ـة: ُتِلمُّ بكلِّ ُسوء في نظرتها.  )7(  لمَّ

 . 8(  أخرجه البخاري )3371( من حديث ابن عباس(
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ُهـمَّ إنَّي أْسـأُلَك  ْنيـا واآلِخـرِة، اللَّ ُهـمَّ إنَّـي أْسـأُلَك العافِيـَة فـي الدُّ  »اللَّ

ُهـمَّ اْسـُتْر َعْوَراتِـي،  الَعْفـو والعافِيـَة، فـي ِدينِـي، وُدْنيـاَي، وأْهِلـي، ومالـي، اللَّ

، وِمْن َخْلِفي، وَعـْن َيِمينِي، وَعْن  ُهمَّ اْحَفْظنِـي ِمْن َبْيِن َيـَديَّ وآِمـْن َرْوَعاتِـي، اللَّ

ِشـمالي، وِمـْن َفْوِقي، وأُعـْوُذ بَعَظَمتِـَك أْن ُأْغتـاَل ِمـْن َتْحتِي«)1(. 

ُهـمَّ إنِّـي َعْبـُدَك، وابـُن َعْبِدَك، وابـُن أَمتِـَك، ناِصَيتِي بَيـِدَك، ماٍض   »اللَّ

ْيَت بـِه  فِـيَّ ُحْكُمـَك، َعـْدٌل فِـيَّ َقضـاُؤَك، أْسـأُلَك بـُكلِّ اْسـٍم هـو َلـَك، َسـمَّ

ْمَتـُه أَحدًا ِمـْن َخْلِقَك، أِو اْسـَتْأَثْرَت بِه في  َنْفَسـَك، أْو أْنَزْلَتـُه فـي ِكتابَِك، أْو َعلَّ

ِعْلـِم الَغْيـِب ِعنْـَدَك، أْن َتْجَعـَل الُقـْرآَن َربِيـَع َقْلبِي، وُنـْوَر َصـْدِري، وِجالَء)2( 

ـي«)3(.  ُحْزنِـي، وَذهاَب َهمِّ

َحَسَد،  إذا  َشرِّ حاِسٍد  َيْشِفيَك، وِمْن  داٍء  ُكلِّ  ُيْبِريَك، وِمْن  اهللِ  »بِاْسِم   

وَشرِّ ُكلِّ ِذي َعْيٍن«)٤(. 

)1(  أخرجه أحمد )587٤( وابن ماجه )1783( وأبو داود )507٤( والنَّسائي )5529( 
مختصرًا من حديث ابن عمر  وهو صحيح. 

)2(  ِجاء: بكسر الجيم وفتحها، أي: َرفُعه وكشفه بعد وقوعه. 

)3(  أخرجه أحمد )3712( وابن ماجه )979( والحاكم )509/1( من طريق أبي سلمة 

موسى بن عبد اهلل الُجَهني الثقة له، من حديث ابن مسعود ، وهو صحيح.
انظـر: »التلخيص الحبير« البن حجر العسـقالني )175/٤( و»السلسـلة الصحيحة«   
للبصـارة  البـاري«  فتـح  أحاديـث  تخريـج  السـاري  و»أنيـس   )199(  لأللبانـي 

.)533/1(

 . ٤(  أخرجه مسلم )2185( من حديث عائشة(
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َعْيِن  أْو  َنْفٍس،  ُكلِّ  َشرِّ  ِمْن  ُيْؤِذيَك،  ُكلِّ َشيٍء  ِمْن  أْرِقيَك،  اهللِ  »بِاْسِم   

حاِسٍد، اهللُ َيْشِفيَك، بِاْسِم اهللِ أْرِقيَك)1(«)2(. 

ُهمَّ َربَّ النّاس، أْذِهِب الباَس)3(، اْشِفه وأْنِت الّشافِي، ال ِشفاَء إالَّ   »اللَّ

ِشفاُؤَك، ِشفاًء ال ُيغاِدُر َسَقمًا«)٤(. 

 »أْسأُل اهللَ الَعظِيَم، َربَّ الَعْرِش الَعظِيِم، أْن َيْشِفَيَك« )َسْبعًا( )5(. 

ُهـمَّ َرْحَمَتـَك أْرُجو، َفـال َتِكْلنِي إَلى َنْفِسـي َطْرفَة َعْيـٍن، وأْصِلْح   »اللَّ

لي َشـْأنِي ُكلَّـُه، ال إَلـَه إالَّ أْنَت«)6(. 

نا«)7(.   »بِاْسِم اهللِ، ُتْربُة أْرِضنا، بِريقِة َبْعِضنا، ُيْشَفى َسِقيُمنا، بإْذِن َربِّ

  اقَرْأ ُسْورَة الفاتِحِة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ورفع  الشرور  لدفع  النبوية؛  واألدعية  الكريم،  بالقرآن  الشرعية  قية  الرُّ من  أْرِقيك:    )1(
األمراض واألسقام.  

 . 2(  أخرجه مسلم )2186( من حديث أبي سعيد الخدري(

ة والمرض.  )3(  الباس: الشدَّ

 . ٤(  أخرجه البخاري )57٤3( ومسلم )2191( من حديث عائشة(

)5(  أخرجه أحمد )2137( وأبو داود )3106( والترمذي )2083( والنسائي »الكبرى« 

)10820( من حديث ابن عباس ، وهو صحيح.  

)6(  أخرجه أحمد )20٤30( وأبو داود )5090(. والنسائي »الكبرى« )10٤12( من 

حديث أبي بكرة ، وهو حسن بشواهده.

 . 7(  أخرجه البخاري )57٤6( ومسلم )219٤( من حديث عائشة(
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 

]الفاتحة: 1 ـ 7[)1(. 

 اْقَرْأ سورَة البقرِة كاملًة)2(:

وأعظم ما فيها: 

1 ـ آية الكرسي: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ۈئېئ  ۈئ  ۆئ          ۆئ  ۇئۇئ  وئ   وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 

ېئ   ېئ   ىئىئ ىئ ی ی﴾ ]255[)3(.
2ـ  خواتيم السورة: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڻ 

ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى  ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ 

 . 1(  أخرجه البخاري )5736( ومسلم )2201( من حديث أبي سعيد الخدري(

. 2(  أخرجه مسلم )80٤( من حديث أبي أمامة الباهلي(

تستطيعها  وال  حسرة،  وتركها  بركة،  أخذها  فإنَّ  البقرة،  سورة  »اقرؤوا  عنها:  وقال   

حرُة. الَبَطلُة«، يعني: السَّ

 . 3(  أخرجه مسلم )810( من حديث ُأَبي بن كعب(
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جب حبخب مب ىب يب جت حت خت ﴾ ]285 ـ 286[)1(.

  اقَرْأ ُسْورَة اإلْخالِص: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]اإلخالص: 1 ـ ٤[. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  الَفَلِق:  ُسْورَة  اقَرْأ   

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[. 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  النّاِس:  ُسْورَة  اقَرْأ   

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الناس: 1 ـ 6[)2(. 

  

)1(  أخرجـه البخـاري )5009( ومسـلم )807( مـن حديـث أبـي مسـعود األنصـاري 

 . 

 . 2(  أخرجه البخاري )٤٤39( ومسلم )2192( من حديث عائشة(
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)14( َأْدِعيُة وَأْذكاُر الُعطاِس

أ ـ ما َيُقوُله الَعاطُِس: 

 »الَحْمُد هللِ«)1(. 

ُت(:  اِمُع )الُمَشمِّ ب ـ ما َيُقوُله السَّ

 »َيْرَحُمَك اهللُ« »تقال لِلُمْسلِِم« )2(. 

 »َيْهِديُكُم اهللُ، وُيْصِلُح باَلُكْم« »تقال لِلكافِِر«)3(. 

ج ـ َردُّ العاطِِس: 

 »َيْهِديُكُم اهللُ، وُيْصِلُح باَلُكْم«)٤(. 

  

 . 1(  أخرجه البخاري )622٤( من حديث أبي هريرة(

 . 2(  أخرجه البخاري )622٤( من حديث أبي هريرة(

والنسائي   )2739( والترمذي   )5038( داود  وأبو   )19586( أحمد  أخرجه    )3(

»الكبرى« )9990( من حديث أبي موسى األشعري ، وهو صحيح.

 . ٤(  أخرجه البخاري )622٤( من حديث أبي هريرة(
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َفِر )15( أْدِعيُة وأْذكاُر السَّ

أ ـ ُدعاُء الُمِقيِم لِْلُمسافِر: 

 »أْسَتْوِدُع اهللَ ِدينََك، وأماَنَتَك، وَخواتِيَم َعَمِلَك«)1(. 

َر َلَك الَخْيَر حيُثما ُكنَْت«)2(.   »َزوَدَك اهللُ التَّْقوى، وَغَفَر َذْنَبَك، وَيسَّ

َفَر«)3(.  ْن عليِه السَّ ُهمَّ ْاْزِو َلُه األْرَض، وَهوِّ  »اللَّ

ب ـ ُدعاُء المسافِر لِلُمِقيِم: 

 »أْسَتْوِدُعَك اهللَ الَِّذي ال َتِضيُع ودائُعُه«)٤(. 

َفِر:  ج ـ دعاُء السَّ

َر َلنا هـذا وما ُكنّا  ـِذي َسـخَّ  »اهللُ أْكَبـُر. اهللُ أْكَبـُر. اهللُ أْكَبـُر. ُسـْبحاَن الَّ

ُهمَّ إّنا َنْسـأُلَك في َسـَفِرنا هـذا البِرَّ  نـا َلُمنَْقِلُبوَن. اللَّ َلـُه ُمْقِرنِيـَن)5( وإّنـا إَلى َربِّ

)1(  أخرجه أحمد )٤52٤( وابن ماجه )2826( وأبو داود )2600( والترمذي )3٤٤3( 
والنسائي »الكبرى« )8755( من حديث ابن عمر ، وهو صحيح. 

أمانتك: األهل وما تخلف وراء سفرك.   

)2(  أخرجه الترمذي )3٤٤٤( وابن خزيمة )2532( والحاكم )97/2( من حديث أنس 

، وهو حسن. 

)3(  أخرجه أحمد )8310( وابن ماجه )2771( والترمذي )3٤٤5( والنسائي »الكبرى« 

)10266( من حديث أبي هريرة  وهو حسن. 

من   )10269( »الكبرى«  والنسائي   )2825( ماجه  وابن   )869٤( أحمد  أخرجه    )٤(

حديث أبي هريرة  وهو صحيح لغيره. 

)5(  ُمْقِرنين: مطيقين.  
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ْن َعَلْينا َسـَفَرنا هـذا، واْطِو َعنَّا  ُهمَّ َهـوِّ والتَّْقـوى، ومـَن الَعَمـِل ما َتْرَضـى، اللَّ

ُهمَّ  ـَفِر)1(، والَخِليفُة فـي األْهـِل)2(، اللَّ اِحـُب فـي السَّ ُهـمَّ أْنـَت الصَّ ُبْعـَدُه، اللَّ

ـَفِر)3(، وَكآبِة الَمنَْظـِر)٤(، وُسـوِء الُمنَْقَلِب)5( في  إنِّـي أُعـْوُذ بَك ِمـْن َوْعثاِء السَّ

الَمـاِل واألْهِل«)6(. 

د ـ ما َيُقوُله الُمسافُر إذا أْسَحَر)7(: 

نا َصاِحْبنا)9(، وأْفِضْل   »َسِمَع ساِمٌع)8( بَحْمِد اهللِ وُحْسِن َبالئِه َعَلْينا، َربَّ

َعَلْينا، عائذًا باهللِ مَن النّاِر«)10(. 

)1(  الّصاحب في السفر: أي مصاحبة اهلل له بالعناية والحفظ. 

)2(  الخليفة في األهل: من أعتمد عليه في العناية بأهلي في غيبتي. 

)3(  َوْعثاء السفر: ما َيشقُّ عليَّ في سفري. 

 . )٤(  كآبة المنظر: تغيُّر النفس من ُحزٍن وهمٍّ

)5(  ُسوء الُمنَْقلب: سوء الَمْرِجع. 

 . 6(  أخرجه مسلم )13٤2 و13٤3( من حديث ابن عمر(

َحر في الليل.  )7(  أْسَحر: أي صادف في َمِسيره وقَت ساعة السَّ

)8(  َسِمع سامٌع: شهد شاهٌد على َحْمدنا هلل تعالى على نَِعِمه وُحْسِن بالئه. 

ع؛ والمعنى: بلَّغ سامٌع حمدي لربِّي هذا لغيري.  وُيْروى بالتشديد: َسمَّ  

نَِعِمك، واصرف  وأْفِضل علينا بجزيل  واْرعانا،  احفظنا  وأْفِضْل علينا:  نا صاِحْبنا  ربَّ  )9(

عنَّا كل مكروه. 

 . 10(  أخرجه مسلم )2718( من حديث أبي هريرة(
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ه ـ ما ُيقاُل عند ُنُزوِل الـُمسافِِر الَمنِْزَل )1(: 

اِت ِمْن َشرِّ ما َخَلَق«)2(.   »َأُعوُذ بَِكِلماِت اهللِ التَّامَّ

و ـ ُدعاُء ُدُخوِل الَقْريِة)3(: 

ـْبِع  ـْبِع وما أْظَلْلَن)٤(، وَربَّ األَرِضيَن السَّ ـماواِت السَّ ُهمَّ َربَّ السَّ  »اللَّ

ياِح ومـا َذَرْيَن)7(،  ـياطِيِن ومـا أْضَلْلـَن)6(، وَربَّ الرِّ ومـا أْقَلْلـَن)5(، وَربَّ الشَّ

ها وَشـرِّ أْهِلها  أْسـأُلَك َخْيـَر َهـِذه الَقْريـِة وَخْيـَر أْهِلهـا، َأُعـوُذ بـَك ِمـْن َشـرِّ

وَشـرِّ ما فيهـا«)8(. 

َفِر:  ُجوِع مَن السَّ ز ـ ما ُيقاُل عند الرُّ

َلُه  ُكنّا  َلنا هذا وما  َر  الَِّذي َسخَّ أْكَبُر. ُسْبحاَن  أْكَبُر. اهللُ  أْكَبُر. اهللُ   »اهللُ 

ُهمَّ إّنا َنْسأُلَك في َسَفِرنا هذا البِرَّ والتَّْقوى،  نا َلُمنَْقِلُبوَن. اللَّ ا إَلى َربِّ ُمْقِرنِيَن، وإنَّ

)1(  المنـزل: ليـس المـراد البيـت، وإنمـا أي مـكاٍن أو موضـع ينـزل فيـه المسـافر أثناء 
احة.  للرَّ سـفره 

 . 2(  أخرجه مسلم )2708( من حديث خولة بنت حكيم(

)3(  َيُقولُه  إذا شارف دخول المدينة أو القرية. 

)٤(  وما أْظللْن: من اإلْظالل، والسماء كالَمظلَّة. 

)5(  وما أْقللْن: وما حملت فوقها واْسُتعِمل عليها. 

)6(  وما أْضَللْن: من الضالل والغواية. 

)7(  وما َذَرْين: ما أطارته الرياح في الهواء. 

)8(  أخرجـه النَّسـائي »الكبـرى« )8775( والحاكـم )100/2( مـن حديـث صهيـب 
، وهـو حسـن. 
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ُهمَّ  اللَّ ُبْعَدُه،  َعنّا  واْطِو  هذا،  َسَفَرنا  َعَلْينا  ْن  َهوِّ ُهمَّ  اللَّ َتْرَضى،  ما  الَعَمِل  ومَن 

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك ِمْن وْعثاِء  َفِر، والَخِليفُة في األْهِل، اللَّ أْنَت الّصاِحُب في السَّ

َفِر، وَكآبِة الَمنَْظِر، وُسوِء الُمنَْقَلِب في الَماِل واألْهِل.  السَّ

نا حاِمُدوَن«)2(.  آِيُبوَن)1(، تائُبوَن، عابُِدوَن، لَِربِّ
  

)1(  آيبون: راجعون. 

 . 2(  أخرجه مسلم )13٤2( من حديث ابن عمر(
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)16( أْدِعيُة وأْذكاُر الُعْمرِة

أ ـ التَّْلبِيُة )ِعنَْد َمْسجِد الِميقاِت(: 

 »َلبَّْيَك)1( ُعْمرًة«)2(

ُهمَّ َلبَّيَك، َلبَّيَك ال َشِريَك َلَك َلبَّيَك، إنَّ الَحْمَد والنِّْعمَة َلَك   »َلبَّيَك اللَّ

والـُمْلَك، ال َشِريَك َلَك«)3(. 

ب ـ الدعاُء ِعنَْد استاِم الحَجِر األْسوِد أِو اإِلَشارِة إليه: 

 »اهللُ أْكَبُر«)٤(. 

ْكِن الَيمانِيِّ والَحَجِر األْسوِد:  عاُء َبْيَن الرُّ ج ـ الدُّ

ْنيا َحَسنًة، وفي اآلِخرِة َحَسنًة، وِقنَا َعذاَب النَّاِر«)5(.  نا آتِنا في الدُّ  »َربَّ

فا والَمْروِة:  د ـ ما ُيقاُل عند ُصُعوِد الصَّ

 »اهللُ أْكَبُر. اهللُ أْكَبُر. اهللُ أْكَبُر. 

ُكلِّ  الَحْمُد، وُهو على  الُمْلُك وَلُه  َلُه  َلُه،  َشِريَك  وْحَدُه ال  إَلَه إالَّ اهللُ   ال 

)1(  لبَّْيك: إجابة لك بعد إجابة، والمعنى: أني ُمِقيم على طاعتك َدْومًا. 

. 2(  أخرجه مسلم )1251( من حديث أنس(

 . 3(  أخرجه البخاري )15٤9( ومسلم )118٤( من حديث ابن عمر(

 . ٤(  أخرجه البخاري )1632( من حديث ابن عباس(

من   )3920( »الكبرى«  والنسائي   )1892( داود  وأبو   )15398( أحمد  أخرجه    )5(

حديث عبد اهلل بن السائب ، وهو حسن. 
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األْحزاَب  وَهَزَم  َعْبَدُه،  وَنَصَر  أْنَجَز وْعَدُه،  وْحَدُه،  اهللُ  إالَّ  إَلَه  َقِديٌر، ال  َشْيٍء 

وْحَدُه«)1( )ثاَث مراٍت َيْدُعو بينها، وَيفعُل كذلك على الَمْروِة(. 

اِعي آيَة: ﴿ڌ ڎ ڎ﴾؛ ألنَّ الذي َيظَهُر والِعْلُم  َفائَدٌة: ال َيقَرُأ السَّ

اِهِد ُثمَّ قاَل: »أبَدُأ  عنَد اهللِ أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقرَأ َمْطَلَعها فقط؛ اْستِْدالالً بَِمْوطِِن الشَّ

عاِء؛ فال ُتقاُل على أنَّها  كِر والدُّ بَِما َبدأ اهللُ بِه«، وذكَرها ُمنْفِصلًة عن َموطِِن الذِّ

ْكِر إذ جاءت بعض الروايات خالية من قراءة اآلية)2(، وَمْن ذكَرها فال  ِمَن الذِّ

بأس، واهللُ أعلُم. 
  

 . 1(  أخرجه مسلم )1218( من حديث جابر(

)2(  انظر: »مسند اإلمام أحمد« )15171( والنَّسائي )2972( وهو صحيح.
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)17( أْدِعيُة وأْذكاُر الَحجِّ

أ ـ التَّْلبِيُة )ِعنَْد َمْسجِد الِميقاِت(: 

ًا« لِلُمْفِرد.   »َلبَّْيَك َحجَّ

ًا«)1( لِلقاِرن.   »َلبَّْيَك ُعْمرًة وَحجَّ

ا الُمَتمتُِّع؛ فإنَّه ُيِهلُّ بالُعمرِة أوالً بقوله: لبَّْيَك عمرًة.  أمَّ

ُثـمَّ بعـد أْن َيْقِضي عمرَتـه َويتحلََّل منها، َيْشـرُع في ُنُسـِك الحجِّ فيقول: 

ًا. َحجَّ لبَّيَك 

ُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ال َشِريَك َلَك َلبَّْيَك، إنَّ الَحْمَد والنِّْعمَة َلَك   »َلبَّْيَك اللَّ

والُمْلَك، ال َشِريَك َلَك«)2(. 

ب ـ ما ُيقاُل ِعنْد استِاِم الَحَجِر األْسوِد أو اإلَشارِة إليه: 

 »اهللُ أْكَبُر«)3(. 

ْكِن الَيمانِي والَحَجِر األْسوِد:  عاُء َبْيَن الرُّ ج ـ الدُّ

ْنيا َحَسنًة، وفي اآلِخرِة َحَسنًة، وِقنا َعذاَب النّاِر«)٤(.  نا آتِنا في الدُّ  »َربَّ

. 1(  أخرجه مسلم )1251( من حديث أنٍس(

. 2(  أخرجه البخاري )15٤9( ومسلم )118٤( من حديث ابن عمر(

. 3(  أخرجه البخاري )1632( من حديث ابن عباس(

من   )3920( »الكبرى«  والنسائي   )1892( داود  وأبو   )15398( أحمد  أخرجه    )٤(

حديث عبد اهلل بن السائب  وهو حسن.
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، إْذ لم َيِرْد عِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لكلِّ َشوٍط  وَيدُعو الُمسِلُم في الطَّواِف بما ُيحبُّ

عاء ما ُيحب، أو َيقرأ الُقرآَن.  ، واألفضُل أْن يتخيَّر من الدُّ ُدعاٌء خاصٌّ

فا والَمْروِة:  د ـ ما ُيقاُل ِعنْد ُصُعوِد الصَّ

 »اهللُ أْكَبُر. اهللُ أْكَبُر. اهللُ أْكَبُر. 

 ال إَلـَه إالَّ اهللُ وْحـَدُه ال َشـِريَك َلـُه، َلـُه الُمْلـُك وَلـُه الَحْمـُد، وُهـو على 

ُكلِّ َشـْيٍء َقِديـٌر، ال إَلـَه إالَّ اهللُ وْحـَدُه، أْنَجـَز وْعـَدُه، وَنَصـَر َعْبـَدُه، وَهـَزَم 

اٍت َيْدُعـو بينهـا، وَيفعـُل كذلـك فـي الَمـْروِة«. األْحـزاَب وْحـَدُه«)1(. »ثـاَث مـرَّ

ه ـ ما ُيقاُل في َيْوِم َعَرفَة: 

 »ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه المْلُك وَلُه الَحْمُد، وُهو على 

ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«)2(. 

طواَل  يحبُّ  وبما  عاِء  الدُّ َجواِمع  ِمن  عليه  تعالى  اهللُ  َيْفتِح  بما  َيْدُعو  ثم 

اليوِم. 

و ـ ما ُيقاُل في ُمْزَدلِفَة )الَمْشَعِر الَحراِم(: 

 »اهللُ أْكَبُر. ال إَلَه إالَّ اهللُ وْحَدُه. ال إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه 

الُمْلُك وَلُه الَحْمُد، وُهو على ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«)3(. 

. 1(  أخرجه مسلم )1218( من حديث جابٍر(

)2(  أخرجه أحمد )6961( والترمذي )3585( من حديث ابن عمرو ، وهو حسن. 

 . 3(  أخرجه مسلم )1218( من حديث جابٍر(
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ر كثيرًا ويطيل حتى ُيْسِفَر الفجر.  ثم يدعو وُيَكرِّ

ز ـ ما ُيقاُل ِعنَْد َرْمي الِجَماِر: 

أْكَبُر« بعد كلِّ َحصاٍة عند الَجَمراِت الثَّاِث: األُْولى، والُوْسَطى، وَجْمرِة   »اهللُ 

الَعَقبة. َيِقُف وَيْدُعو ِعنَْد الَجْمرِة األُْوَلى، والثَّانِيِة، أّما الّثالِثُة؛ َفُيَكبُِّر وَينَْصِرُف 

بال ُدعاٍء)1(. 

ْبِح(:  ح ـ ما ُيقاُل ِعنَْد النَّْحِر )الذَّ

 »بِاْسِم اهللِ، اهللُ أْكَبُر«)2(. 

 : فائدَتاِن في أْدِعيِة الُعْمرِة والَحجِّ

األُْوَلى: قاَل َشْيُخ اإلْسالِم ابُن َتْيِميَّـَة : »وُيْسَتَحبُّ َلُه في الطَّواِف 

أْن َيْذُكَر اهللَ َتَعالى وَيْدُعوُه بما ُيْشَرُع، وإْن َقَرأ الُقْرآَن ِسّرًا، َفال َبْأَس، وَلْيَس فيِه 

ِذْكٌر َمْحُدوٌد عِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ل بأْمِره، ول بَقْولِه، ول بَتْعلِيِمه، َبْل َيْدُعو فيِه بسائِر 

الِميَزاِب  َتْحَت  ُمَعيٍَّن  ُدعاٍء  ِمْن  النّاِس  َكثِيٌر مَن  َيْذُكُره  ْرِعيَّـِة، وما  الشَّ األْدِعيِة 

وَنْحو ذلَك َفا أْصَل َلُه. 

ْكنَْيِن بَقْولِه: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ   وكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْختُِم َطواَفُه َبْيَن الرُّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ َكما كاَن َيْختُِم سائَر ُدعائِه 
بذلَك، وَلْيَس في ذلَك ِذْكٌر واِجٌب باتِّفاِق األئّمِة«)3(. 

 . 1(  أخرجه البخاري )1751( من حديث ابن عمر(

 . 2(  أخرجه البخاري )5565( ومسلم )1966( من حديث أنٍس(

)3(  »مجموع الفتاوى« )122/26(. 
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ِذي  الَّ الَخَطأِ  : »ومَن  الُعَثيِميَن  ُد  مُة ُمحمَّ الّثانِيُة: قاَل َشْيُخنا العالَّ

نُُهم  وُيَلقِّ بِهم،  َيُطوُف  َقائٍد  على  َجماعٌة  َيْجَتِمَع  أْن  الطَّائِفيَن؛  َبْعُض  َيْرَتِكُبه 

األَْصَواُت،  َفَتْعُلو  واِحٍد؛  بَصْوٍت  الَجماعُة  َفَيْتَبُعه  ُمْرَتِفٍع؛  بَصْوٍت  عاَء  الدَّ

وَتْحُصُل الَفْوَضى، وَيَتَشوُش َبِقيَّـُة الطَّائِفيَن، َفال َيْدُروَن ما يقوُلوَن، وفي هذا 

إْذهاٌب لِلُخُشوِع، وإيذاٌء لِِعباِد اهللِ في هذا الَمكاِن اآلِمِن«)1(. 

َهِذه  َيْأُخَذ  أْن  الّطائِفيَن  َبْعُض  َيْرَتِكُبه  ِذي  الَّ الَخَطأِ  »وِمَن  أْيضًا:  وقاَل 

األْدِعيَة الَمْكُتوبَة؛ َفَيْدُعو بها، وُهو ال َيْعِرُف َمْعناها، وُربَّما َيُكوُن فيها أْخطاٌء 

عاَء لِلّطائِف  مَن الّطابِِع، أِو النّاِسِخ َتْقِلُب الَمْعنَى َرْأسًا على َعِقٍب، وَتْجَعُل الدُّ

ُدعاًء عليِه؛ َفَيْدُعو على َنْفِسه ِمْن حيُث ال َيْشُعُر«)2(. 
  

)1(  »مناسك الحج والعمرة« )120(. 

)2(  »مناسك الحج والعمرة« )120(. 
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)18( أْدِعيُة وأْذكاُر النِّكاِح

وجْيِن:  أ ـ ما ُيقاُل ِعنْد َتْهنِئِة الزَّ

 »باَرَك اهللُ َلَك، وباَرَك َعَلْيَك، وَجَمَع َبْينَُكما في َخْيٍر«)1(. 

ْوُج إذا َدَخَلْت عليِه َعُرْوُسُه:  ب ـ ما َيُقوُله الزَّ

َيضُع َيَدُه على َناِصيتِها وَيُقوُل: 

ِمْن  بَك  وأُعْوُذ  عليِه)2(،  َجَبْلَتها  ما  وَخْيَر  َخْيَرها،  أْسأُلَك  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

ها وِمْن َشرِّ ما َجَبْلَتها عليِه«)3(.  َشرِّ

ْوجِة:  ج ـ ما ُيقاُل ِعنَْد إْتياِن الزَّ

ْيطاَن ما َرَزْقَتنا«)٤(.  ْيطاَن، وَجنِِّب الشَّ ُهمَّ َجنِّْبنا الشَّ  »بِاْسِم اهللِ، اللَّ

  

)1(  أخرجه أحمد )8957( وأبو داود )2130( والترمذي )1091( والنسائي »الكبرى« 

)10017( من حديث أبي هريرة  وهو صحيح. 

)2(  َجبْلَتها عليه: من األخالق والصفات. 

من  »الكبرى« )9998(  والنسائي  داود )2160(  وأبو  ماجه )1918(  ابن  أخرجه    )3(

حديث ابن عمرو  وهو حسن. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )6388( ومسلم )1٤3٤( من حديث ابن عباس(
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ْلطاِن )19( أْدِعيُة وأْذكاُر ِلقاِء الَعُدوِّ وُظْلِم َذِوي السُّ

ْلطاِن:  أ ـ ما ُيقاُل ِعنَْد لِقاِء الَعُدوِّ والسُّ

ا َنْجَعُلَك في ُنُحوِرهم)1(، وَنُعوُذ بَك ِمْن ُشُروِرهم«)2(.  ُهمَّ إنَّ  »اللَّ

ُهـمَّ أْنـَت َعُضـِدي)3(، وَنِصيِري، بَك أُحـوُل)٤(، وبِـَك أُصوُل)5(،   »اللَّ

ُأقاتُِل«)6(.  وبِـَك 

 »َحْسُبنا اهللُ ونِْعَم الوِكيُل«)7(. 

 : عاُء على الَعُدوِّ ب ـ الدُّ

ُهمَّ  اللَّ اْهِزِم األْحزاَب،  ُهمَّ  اللَّ الِحساِب،  َسِريَع  الِكتاِب،  ُمنِْزَل  ُهمَّ   »اللَّ

اْهِزْمُهْم، وَزْلِزْلُهْم، وانُصْرنا عليِهْم«)8(. 

)1(  نجعلك في ُنُحوِرهم: أي أن تصدَّ ُشروَرُهم وتكفينا ُأُموَرُهم. 

من   )8577( »الكبرى«  والنسائي   )1537( داود  وأبو   )19720( أحمد  أخرجه    )2(

حديث أبي موسى األشعري  وهو صحيح. 

)3(  عُضدي: َعْوني وُمْعَتمِدي. 

ه.  )٤(  أُحول: أحتال على عدوي لدفع شرِّ

ْولة.  )5(  أُصول: أحمل على العدو وأستأصله، من الصَّ

والنسائي   )358٤( والترمذي   )2632( داود  وأبو   )12909/2( أحمد  أخرجه    )6(

»الكبرى« )8576( من حديث أنٍس  وهو صحيح.

 . 7(  أخرجه البخاري )٤563( من حديث ابن عباس(
)8(  أخرجه البخاري )2933، 2966( ومسلم )17٤2( من حديث عبد اهلل بن أبي أوفى 

 .
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ُهمَّ اْكِفنِيِهْم بما ِشْئَت« )1(.   »اللَّ

  

 . 1(  أخرجه مسلم )3005( من حديث صهيب(
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ماِء )20( أْدِعيُة وأْذكاُر َعوِراِض السَّ

أ ـ ما ُيقاُل ِعنَْد ُرْؤيِة الِهاِل: 

ـالَمِة واإِلْسـالِم، والتَّوفِيِق  ـُه َعَلْينا باألَْمِن واإليَماِن، والسَّ ُهـمَّ أِهلَّ  »اللَّ

نَـا وربُّك اهللُ«)1(.  لَِما ُتحـبُّ وَتْرَضى، ربُّ

ياِح:  ب ـ ما ُيقاُل ِعنَْد ُهُبوِب الرِّ

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك َخْيَرها، وَخْيَر ما فيها، وَخْيَر ما ُأْرِسَلْت بِه، وأُعْوُذ   »اللَّ

ها، وَشرِّ ما فيها، وَشرِّ ما ُأْرِسَلْت بِه«)2(.  بَك ِمْن َشرِّ

ج ـ ما ُيقاُل ِعنَْد الْستِْسقاِء)3(: 

ُهمَّ أِغْثنا«)٤(.  ُهمَّ أِغْثنا، اللَّ ُهمَّ أِغْثنا، اللَّ  »اللَّ

، عاِجاًل  ُهمَّ اْسِقنا َغْيثًا، ُمِغيثًا، َمِريئًا)5(، َمِريعًا)6(، نافِعًا، َغْيَر ضارٍّ  »اللَّ

َغْيَر آِجٍل«)7(. 

)1(  أخرجه الدارمي )1713( وابن حبان )888( والطبراني في »الكبير« )1330( من 

حديث ابن عمر ، وهو صحيح لغيره.  

 . 2(  أخرجه مسلم )899( من حديث عائشة(

ع إلى اهللِ بِنُُزوِل الَغْيِث.  عاء والتَّضرُّ )3(  الستسقاء: الدُّ

 . ٤(  أخرجه البخاري )101٤( ومسلم )897( من حديث أنٍس(

)5(  مريئًا: َهنِيئًا محمود العاقبة، بال ضرر من هدم أو غرق.  

)6(  مريعًا: ذا َمراعٍة وَخْصٍب ُمنْبِتًا للربيع. 

)7(  أخرجه أبو داود )1169( من حديث جابٍر ، وهو صحيح. 
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ُهـمَّ اْسـِق ِعبـاَدَك، وَبهائَمـَك، وانُشـْر َرْحَمَتـَك، وأْحـِي َبَلـَدَك   »اللَّ

الميِّـَت«)1(. 

د ـ ما ُيقاُل ِعنَْد الْستِْصحاِء)2(: 

ُهمَّ على اآلكاِم)3( والظِّراِب)٤(، وُبُطوِن  ُهمَّ َحواَلْينا، وال َعَلْينا، اللَّ  »اللَّ

َجِر«)5(.  األْوِديِة، وَمنابِِت الشَّ

ه ـ ما ُيقاُل ِعنَْد ُنُزوِل الَغْيِث: 

ُهمَّ اْجَعْلُه َصيِّبًا)6( نافِعًا َهنِْيَئًا«)7(.   »اللَّ

و ـ ما ُيقاُل َبْعَد ُنُزوِل الَغْيِث: 

 »ُمطِْرنا بَفْضِل اهللِ وَرْحَمتِه«)8(. 

  

)1(  أخرجه أبو داود )1176( من حديث ابن عمرو ، وهو حسن. 

)2(  الستصحاء: طلب َصْحو السماء وكفِّ المطر. 

مال أصغر من الجبل.  )3(  اآلكام: كوم الرِّ

)٤(  الظِّراب: الجبل الصغير المنبسط. 

. 5(  أخرجه البخاري )101٤( ومسلم )897( من حديث أنس(

يًا من نزوله بدون منفعة.  )6(  َصيِّبًا: مطرًا نازاًل، وقيَّده بالنَّفع؛ َتوقِّ

أخرجه أحمد )2٤589( والبخاري )1032( والنَّسائي )1523( من حديث عائشة   )7(

 .

 . 8(  أخرجه البخاري )8٤6( ومسلم )71( من حديث زيد بن خالد الُجَهني(
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قٌة )21( أْدِعيٌة وأْذكاٌر ُمَتَفرِّ

أ ـ ُدعاُء الْستِخارِة: 

ِمْن  وأْسأُلَك  بُقْدَرتَِك،  وأْسَتْقِدُرَك  بِعْلِمَك،  أْسَتِخيُرَك  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

ُم الُغُيوِب.  َفْضِلَك الَعظِيِم؛ فإنََّك َتْقِدُر وال أْقِدُر، وَتْعَلُم وال أْعَلُم، وأْنَت َعالَّ

ِدينِي،  في  لي؛  َخْيٌر  ـ  حاَجَتُه  ي  وُيَسمِّ ـ  األْمَر  هذا  أنَّ  َتْعَلُم  ُكنَْت  إْن  ُهمَّ  اللَّ

ُثمَّ  ْرُه لي،  فاْقُدْرُه لي، وَيسِّ أْمِري وآِجِله؛  أْو عاِجِل  أْمِري،  وَمعاِشي، وعاِقبِة 

باِرْك لي فيِه، وإْن ُكنَْت َتْعَلُم أنَّ هذا األْمَر َشرٌّ لي؛ في ِدينِي، وَمعاِشي، وعاِقبِة 

أْمِري أْو عاِجِل أْمِري وآِجِله؛ فاْصِرْفُه َعنِّي، واْصِرْفنِي َعنُْه، واْقُدْر لِـَي الَخْيَر 

عاُء َقْبَل السام أو َبْعَده، واألمُر َواِسٌع«. حيُث كاَن، ُثمَّ أْرِضنِي«)1(. »ويكون الدُّ

ْيِن:  ب ـ ُدعاُء َقضاِء الدَّ

، والَحَزِن، والَعْجِز، والَكَسِل، والُجْبِن،  ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك مَن الَهمِّ  »اللَّ

جاِل«)2(.  ْيِن، وَغَلبِة الرِّ والُبْخِل، وَضَلِع الدَّ

نا  َربَّ الَعظِيِم،  الَعْرِش  وَربَّ  األْرِض،  وَربَّ  ماواِت،  السَّ َربَّ  ُهمَّ  »اللَّ  

)1(  أخرجه البخاري )1166(. 
وشاوَر  الخالَِق،  استخاَر  َمن  َنِدَم  ما  يقوُل:    تيميَّة  ابُن  اإلسالِم  شيُخ  وكان   

يب« البن القيم )29٤(. الَمخُلوِقيَن، وَتثبََّت في أمِرِه، »الوابل الصَّ
الثانية سورة  الركعة األولى سورة: »ألم نشرح« وفي  يقرأ في  أن  للمستخير  وأحبُّ   

»الكوثر« تفاؤالً وُحْسَن ظنٍّ باهلل أن يوفقه للخير والرشاد.

 . 2(  أخرجه البخاري )6369( من حديث أنس(
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التَّْوراِة، واإلْنِجيِل، والُفْرقاِن،  الَحبِّ والنَّوى، وُمنِْزَل  فالَِق  َشْيٍء،  ُكلِّ  وَربَّ 

ُهمَّ أْنَت األوُل، َفَلْيَس َقْبَلَك  أُعْوُذ بَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أْنَت آِخٌذ بناِصَيتِه، اللَّ
َشْيٌء،  َفْوَقَك  َفَلْيَس  الّظاِهُر،  وأْنَت  َشْيٌء،  َبْعَدَك  َفَلْيَس  اآلِخُر،  وأْنَت  َشْيٌء، 

ْيَن وَأْغنِنا مَن الَفْقِر«)1(.  وأْنَت الباطُِن، َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنّا الدَّ

ج ـ ُدعاُء مَن اْسَتْصَعَب أْمرًا: 

ُهمَّ ال َسـْهَل إالَّ ما َجَعْلَتُه َسـْهاًل، وأْنَت َتْجَعُل الَحْزَن)2( إذا ِشـْئَت   »اللَّ

َسْهاًل«)3(. 

عاُء بالبركة:  ـِة والدُّ يَّ رِّ د ـ ُدعاُء التَّْحِصيِن لأِلْهِل والذُّ

﴿ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾  تـعـالــى:  وقــــال 
]الكهـف: 39[.

َعْيٍن  ُكلِّ  وِمْن  ٍة،  وهامَّ َشْيطاٍن  ُكلِّ  ِمْن  ِة،  التَّامَّ اهللِ  بَكِلماِت  »ُأِعيُذُكم   

ٍة«)٤(.  المَّ

 »َتبارَك اهللُ«، »باَرَك اهللُ لَك فيِه«)5(.

 . 1(  أخرجه مسلم )2713( من حديث أبي هريرة(

اق.  عب الشَّ )2(  الَحْزُن: األمر الصَّ

)3(  أخرجه ابن حبان )97٤( من حديث أنس ، وهو صحيح. 

 . ٤(  أخرجه البخاري )3371( من حديث ابن عباس(

 ، 5(  هـذا معنـى قولـه: »فليدع لـه بالبركـة« كما فـي حديث َسـهِل بـِن ُحنَيف(

الـذي أخرجه أحمـد )15980( وابن ماجه )3509( والنسـائي »الكبرى« )7571( 

وهـو صحيح. 
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ُكوِب:  و ـ ما ُيقاُل ِعنْد الرُّ

َر َلنا هذا وما ُكنّا َلُه   »بِاْسِم اهللِ ـ َثاثًا ـ الَحْمُد هللِ. ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

نا َلـُمنَْقِلُبوَن.  ا إَلى َربِّ ُمْقِرنيَن)1(، وإنَّ

َنْفِسي،  َظَلْمُت  َقْد  إنِّي  ُسْبحاَنَك  ـ  َثاثًا  ـ  أْكَبُر  واهللُ  ـ  َثاثًا  ـ  الَحْمُد هللِ   
ُنوَب إالَّ أْنَت«)2(.  ُه ال َيْغِفُر الذُّ فاْغِفْر لي؛ فإنَّ

ارِة الَمْجلِِس:  ز ـ ما ُيقاُل في َكفَّ

ُهمَّ وبَِحْمِدَك، أْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ أْنَت، أْسَتْغِفُرَك وأُتوُب   »ُسْبحاَنَك اللَّ

إَلْيَك«)3(. 

ارِة الطَِّيرِة)٤(:  ح ـ ُدعاُء َكفَّ

ُهمَّ ال َخْيَر إالَّ َخْيُرَك، وال َطْيَر إالَّ َطْيُرَك، وال إَلَه َغْيُرَك«)5(.   »اللَّ

  

)1(  ُمْقِرنين: ُمطِيِقين. 

)2(  أخرجه أحمد )753( وأبو داود )2602( والترمذي )3٤٤6( والنسائي »الكبرى« 

)87٤8( من حديث علي ، وهو حسن. 

  3(  أخرجـه أحمـد )10٤15( والترمـذي )3٤33( مـن حديـث أبـي هريـرة(
صحيح.  وهـو 

)٤(  الطِّـَيرة: التَّشاُؤم من طير كالغراب، أو من قوٍل، أو فعل. 

)5(  أخرجه أحمد )70٤5( من حديث ابن عمرو ، وهو حسن. 
ه بسـَببِه، فعليه أن َيـُردَّ األمَر كلَّـه هللِ ويقول هذا  والمعنـى: َمْن َتشـاءَم ِمن َشـيٍء فـردَّ  

عاء. الدُّ
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ثاِنيًا: األْدِعيُة واألذكار النَّبِويَّـُة الُمْطَلقُة

أولً: األدعية النبوية )الُمْطلَقِة()1(:

َجواِمِع  وِمْن  عاِء)2(،  الدُّ َجواِمع  ُيحبُّ  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  َهْدي  ِمْن  كان  لقد 

األدِعيِة الُمْطلَقِة: 

ْنيا َحَسنًة، وفي اآلِخرِة َحَسنًة، وِقنا َعذاَب النّاِر«)3(.  نا آتِنا في الدُّ ُهمَّ ربَّ  »اللَّ

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك الُهَدى، والتَُّقى، والَعفاَف، والِغنَى«)٤(.   »اللَّ

ُهمَّ اْغِفْر لي، واْرَحْمنِي، واْهِدني، وعافِني، واْرُزْقنِي«)5(.   »اللَّ

ْف ُقُلوَبنا على طاَعتَِك«)6(.  َف الُقُلوِب، َصرِّ ُهمَّ ُمَصرِّ  »اللَّ

قاِء، وُسوِء الَقضاِء،  ُهمَّ إنِّي أَعْوُذ بَك ِمْن َجْهِد الَباَلِء، وَدَرِك الشَّ  »اللَّ

وَشماتِة األْعداِء«)7(. 

)1(   الَمقُصـوُد بالُمْطَلقـة: غيـر ُمقيَّـدة بمـكاٍن أو زمان، ولـو ُذِكر فيهـا َعدٌد ُمعيَّـٌن؛ فباُب 
يـادِة لألفضليـِة َمفتوٌح.  الزِّ

)2(  أخرجـه أحمـد )25151( وأبـو داود )1٤82( مـن حديث عائشـة . وهو 
 . صحيح

)3(  أخرجه البخاري )٤522( ومسلم )2690( من حديث أنٍس . وهذه أكثُر 
دعوٍة يدعو بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 . ٤(  أخرجه مسلم )2721( من حديث ابن مسعود(

 . 5(  أخرجه مسلم )2697( من حديث طارق بن َأْشَيم(

 . 6(  أخرجه مسلم )265٤( من حديث ابن عمرو(

 . 7(  أخرجه البخاري )63٤7( ومسلم )2707( من حديث أبي هريرة(
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تي  ُهمَّ أْصِلْح لي ِديني الَِّذي هو ِعْصمُة أْمِري، وأْصِلْح لي ُدْنياَي الَّ  »اللَّ

تي فيها َمعاِدي، واْجَعِل الَحياَة ِزيادًة لي في  فيها َمعاِشي، وأْصِلْح لي آِخرتِي الَّ

 .)1(» ُكلِّ َخْيٍر، واْجَعِل الَموَت راحًة لي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

داَد«)2(.  ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك الُهَدى، والسَّ  »اللَّ

ُهـمَّ اْغِفـْر لـي َخطِيَئتِـي وَجْهِلي، وإسـرافِي فـي أْمِري، ومـا أْنَت   »اللَّ

ي وَهْزلِـي؛ وَخَطئي وَعْمـِدي؛ وُكلُّ ذلَك  ُهمَّ اْغِفْر لـي ِجدِّ أْعَلـُم بـِه ِمنّـي، اللَّ

ـْرُت، وما أْسـَرْرُت ومـا أْعَلنُْت،  ْمُت ومـا أخَّ ُهـمَّ اْغِفـْر لي مـا َقدَّ ِعنْـِدي، اللَّ

ُر، وأْنَت على ُكلِّ َشـْيٍء  ُم، وأْنـَت الُمَؤخِّ ومـا أنـَت أْعَلُم بـِه ِمنِّي، أْنـَت الُمَقدِّ

َقِديٌر«)3(. 

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك ِمْن َشرِّ ما َعِمْلُت، ومْن َشرِّ ما لم أْعَمْل«)٤(.   »اللَّ

وُفجاءِة  عافَِيتَِك،  ِل  وَتَحوُّ نِْعَمتَِك،  َزواِل  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

نِْقَمتَِك، وَجميِع َسَخطَِك«)5(. 

 . 1(  أخرجه مسلم )2720( من حديث أبي هريرة(

 . 2(  أخرجه مسلم )2725( من حديث علي(

داُد: االستقامُة على الطَّريق. والسَّ  

)3(  أخرجـه البخـاري )6398( ومسـلم )2719( مـن حديـث أبـي موسـى األشـعري 

 . 

 . ٤(  أخرجه مسلم )2716( من حديث عائشة(

 . 5(  أخرجه مسلم )2739( من حديث ابن عمر(



170

الَعْجِز والَكَسِل، والُبْخِل والَهَرِم، وَعذاِب  ِمَن  أُعْوُذ بَك  إنِّي  ُهمَّ   »اللَّ

ها أْنَت َخْيُر َمْن َزّكاها، أْنَت ولِيُّها وَمْوالَها،  ُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقواها، وَزكِّ الَقْبِر، اللَّ

ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك ِمْن ِعْلٍم ال َينَْفُع، وِمْن َقْلٍب ال َيْخَشُع، وِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع،  اللَّ

وِمْن َدْعوٍة ال ُيْسَتجاُب َلها«)1(. 

ْلُت، وإَلْيَك أَنْبُت، وبَِك  ُهمَّ َلَك أْسَلْمُت، وبَِك آَمنُْت، وَعَلْيَك َتوكَّ  »اللَّ

ْرُت، وما أْسَرْرُت،  ْمُت، وما أخَّ خاَصْمُت، وإَلْيَك حاَكْمُت. فاْغِفْر لي ما َقدَّ

ُر، ال إلَه إالَّ أْنَت، والَ َحْوَل والَ ُقّوَة  ُم، وأْنَت الُمَؤخِّ وما أْعَلنُْت، أنَت الـُمَقدِّ

إالَّ باهللِ«)2(. 

واألْهواِء  واألْعماِل،  األْخاَلِق،  ُمنَْكراِت  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

واألَْدَواِء«)3(. 

َشرِّ  وِمْن  َبَصِري،  َشرِّ  وِمْن  َسْمِعي،  َشرِّ  ِمْن  بَك  أُعْوُذ  إنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  

لِسانِي، وِمْن َشرِّ َقْلبِي، وِمْن َشرِّ َمنِيِّي)٤(«)5(. 

 . 1(  أخرجه مسلم )2722( من حديث زيد بن أرقم(

. 2(  أخرجه البخاري )1120( ومسلم )2717( من حديث ابن عبَّاس(

 ، 3(  أخرجه الترمذي )3591( وابن حبَّان )960( من حديث ُقْطبة بن مالك(

وهو صحيح. 

)٤(  َشرِّ َمنِيِّي: َشرِّ الَفْرج. 

)5(  أخرجه أحمد )155٤2( وأخرجه أبو داود )1551( والترمذي )3٤92( والنسائي 

)5٤56( من حديث َشَكل بن ُحَميد ، وهو صحيح.
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ُهـمَّ إنِّـي أُعـْوُذ بـَك ِمـَن الَبـَرِص، والُجنُـوِن، والُجـذاِم، وَسـيِّئ   »اللَّ

األْسـقاِم«)1(. 

ِجيُع، وأُعْوُذ بَك مَن  ُه بْئَس الضَّ ُهمَّ إنِّي أُعْوُذ بَك ِمَن الُجوِع، فإنَّ  »اللَّ

الِخيانِة، فإنَّها بْئَسِت البِطانُة«)2(. 

 »يا ُمَقلَِّب الُقُلوِب، َثبِّْت َقْلبِي على ِدينَِك«)3(. 

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك مَن الَخْيِر ُكلِّه، عاِجِله وآِجِله، ما َعِلْمُت ِمنُْه وما   »اللَّ

رِّ ُكلِّه، عاِجِله وآِجِله، ما َعِلْمُت ِمنُْه وما لم أْعَلْم،  لم أْعَلْم، وأُعْوُذ بَك مَن الشَّ

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك ِمْن َخْيِر ما َسأَلَك َعْبُدَك وَنبِيَُّك، وأُعْوُذ بَك ِمْن َشرِّ ما عاَذ بِه  اللَّ

َب إَلْيها ِمْن َقْوٍل أْو َعَمٍل، وأُعْوُذ  ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك الَجنَّة وما َقرَّ َعْبُدَك وَنبِيَُّك، اللَّ

َب إَلْيها ِمْن َقْوٍل أْو َعَمٍل، وأْسأُلَك أْن َتْجَعَل ُكلَّ َقضاٍء  بَك مَن النّاِر، وما َقرَّ

َقَضْيَتُه لي َخْيرًا«)٤(. 

ُهـمَّ اْقِسـْم َلنا ِمْن َخْشـَيتَِك، مـا َيُحوُل َبْينَنـا وَبْيَن َمعاِصيـَك، وِمْن   »اللَّ

)1(  أخرجـه أحمـد )1300٤( وأبو داود )155٤( والنَّسـائي )5٤93( من حديث أنٍس 
، وهـو صحيح. 

)2(  أخرجه ابن ماجه )335٤( وأبو داود )15٤7( والنَّسائي )5٤68( من حديث أبي 
جيِع: أي ما يضعف القوى عن أداء العبادات.  هريرة  وبئس الضَّ

)3(  أخرجه أحمد )12107( وابن ماجه )383٤( والترمذي )21٤0( من حديث أنٍس 
، وهو صحيح.

)٤(  أخرجـه أحمـد )25019( وابن ماجـه )38٤6( من حديث عائشـة ، وهو 
 . صحيح
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ْنيا،  ُن بـِه َعَلْينا ُمِصيبـاِت الدُّ ُغنا بـِه َجنََّتَك، ومـَن الَيِقيِن مـا ُتَهوِّ طاَعتِـَك مـا ُتَبلِّ

تِنا مـا أْحَيْيَتنا، واْجَعْلـُه الواِرَث ِمنّـا، واْجَعْل  وَمتِّْعنـا بأْسـماِعنا وأْبصاِرنـا وُقوَّ

َثْأَرنـا علـى َمـْن َظَلَمنـا، وانُصْرنـا علـى َمـْن عادانـا، وال َتْجَعـْل ُمِصيَبَتنـا في 

نـا، وال َمْبَلَغ ِعْلِمنـا، وال ُتَسـلِّْط َعَلْينا َمْن ال  ْنيـا أْكَبـَر َهمِّ ِدينِنـا، وال َتْجَعـِل الدُّ

َيْرَحُمنا«)1(. 

ُهـمَّ إنِّـي أُعـوُذ بـَك ِمـْن فِْتنـِة النّـاِر وَعـذاِب النّـاِر، وفِْتنـِة الَقْبـِر   »اللَّ

ُهـمَّ إنِّي أُعـوُذ بَك ِمْن  وَعـذاِب الَقْبـِر، وَشـرِّ فِْتنـِة الِغنَى وَشـرِّ فِْتنـِة الَفْقِر، اللَّ

ُهمَّ اْغِسـْل َقْلبِي بمـاِء الثَّْلِج والَبـَرِد، وَنقِّ َقْلبِي  ّجاِل، اللَّ َشـرِّ فِْتنـِة الْمِسـيِح الدَّ

َنـِس، وباِعـْد َبْينِـي وَبْيَن  ْيـَت الثَّـْوَب األْبَيـَض مـَن الدَّ مـَن الَخطايـا، َكمـا َنقَّ

ُهـمَّ إنِّي أُعـوُذ بَك مَن  َخطايـاَي، َكمـا باَعـْدَت َبْيـَن الَمْشـِرِق والَمْغـِرِب، اللَّ

الَكَسـِل والَمْأَثِم والَمْغـَرِم«)2(. 

، واْمُكـْر لي  ، وانُصْرنِـي وال َتنُْصـْر َعلـيَّ ي وال ُتِعـْن َعلـيَّ  »َربِّ أِعنِـّ

ـِر الُهـَدى لـي، وانُصْرنِـي علـى َمـْن َبَغـى  )3(، واْهِدنِـي وَيسِّ وال َتمُكـْر َعلـيَّ

ابـًا، َلَك ِمْطواعـًا، َلَك  ارًا، َلَك َرهَّ ارًا، َلـَك َذكَّ ، َربِّ اْجَعْلنِـي َلـَك َشـكَّ َعلـيَّ

عمر  ابن  حديث  من   )10161( »الكبرى«  والنَّسائي   )3502( الترمذي  أخرجه    )1(

 وهو حسن.

 . 2(  أخرجه البخاري )6377( ومسلم )2705( من حديث عائشة(

)3(  امكر لي: َألِحْق َمْكرَك بأعدائك.
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ُمْخبِتـًا)1(، إَلْيـَك أواهـًا ُمنِيبـًا، َربِّ َتَقبَّـْل َتْوَبتِي، واْغِسـْل َحْوَبتِـي)2(، وأِجْب 

َسـِخيمَة  واْسـُلْل  َقْلبِـي،  واْهـِد  لِسـانِي،  ْد  وَسـدِّ تِـي،  ُحجَّ وَثبِّـْت  َدْعوتِـي، 

َصـْدِري)3(«)٤(. 

ْنيا،  ُهـمَّ أحِسـْن َعاِقَبَتنـا فـي األُُموِر ُكلِّهـا، وَأِجْرنـا ِمْن ِخـْزي الدُّ  »اللَّ

اآلِخـَرِة«)5(. وعَذاِب 

ْشِد، َوَأْسَأُلَك  ُهمَّ إنِّي َأْسَأُلَك الثََّباَت فِي اأْلَْمِر، َواْلَعِزيَمَة َعَلى الرُّ  »اللَّ

لَِساًنا  َوَأْسَأُلَك  َسِليًما،  َقْلًبا  َوَأْسَأُلَك  ِعَباَدتَِك،  َوَأْسَأُلَك ُحْسَن  نِْعَمتَِك،  ُشْكَر 

َصاِدًقا، َوَأْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َما َتْعَلُم، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك لَِما 

ُم اْلُغُيوِب«)6(. َتْعَلُم، إِنََّك َأْنَت َعالَّ

ُهـمَّ َمـا  ُهـمَّ اْرُزْقنِـي ُحبَّـَك َوُحـبَّ َمـْن َينَْفُعنِـي ُحبُّـُه ِعنْـَدَك، اللَّ  »اللَّ

)1(  مخبتًا: خاشعًا.

)2(  َحوبتي: َذْنبي.

)3(  سخيمة صدري: ِحْقده وِغلَّه على المسلمين.

)٤(  أخرجـه أحمـد )1997( وابـن ماجـه )3830( وأبـو داود )1510( والترمـذي 

 ، عبـاس  ابـن  حديـث  مـن  »الكبـرى« )10368(  والنسـائي   )3551(

وهـو صحيـح. 

 ،  5(  أخرجـه أحمـد )17628( وابن حبـان )9٤9( من حديث ُبْسـر بن أرطأة(
وهو حسـن.

اد بن  )6(  أخرجه أحمد )1711٤( والترمذي )3٤07( والنسائي )1305( من حديث شدَّ

أوس ، وهو حسن بُطُرقه.
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ا  ُهـمَّ َوَما َزَوْيـَت َعنِّي ِممَّ ، اللَّ ًة لِي فِيَمـا ُتِحبُّ ـا ُأِحـبُّ َفاْجَعْلـُه ُقوَّ َرَزْقَتنِـي ِممَّ

.)1(» ُأِحـبُّ َفاْجَعْلـُه َفَراًغا لِـي فِيَما ُتِحـبُّ

ُهمَّ إنََّك َعُفـوٌّ ُتِحبُّ الَعْفَو، َفاْعُف َعنـِّي«)2(.  »اللَّ

  

)1(   أخرجـه الترمـذي )3٤91( مـن حديـث عبـد اهلل بن يزيـد الَخْطمـي ، وهو 
. صحيح

)2(  أخرجه أحمد )2538٤( وابن ماجه )3850( والترمذي )3513( والنسائي »الكبرى« 

)7665( من عائشة ، وهو صحيح.
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ة الُمْطلَقِة)1(:  ثانيًا: األذكار النَّبويَّ

 »َأْسَتْغِفُر اهللَ«)2(.

ِحيُم«)3(.  »ربِّ اْغِفْر لِي وُتْب َعليَّ إنََّك أنَت التَّـواُب الرَّ

 » َأْسَتْغِفُر اهللَ الَِّذي ل إَِلَه إلَّ ُهَو الَحيُّ الَقيـُّوُم وَأتـُوُب إَلْيِه«)٤(.

َفَمْن  َمْفِصٍل،  َوَثاَلثِِماَئِة  ِستِّيَن  آَدَم َعَلى  َبنِي  ِمْن  إِْنَساٍن  ُه ُخِلَق ُكلُّ   »إِنَّ

َعْن  َحَجًرا  َوَعَزَل  اهللَ،  َواْسَتْغَفَر  اهللَ،  َوَسبََّح  اهللَ،  َل  َوَهلَّ اهللَ،  َوَحِمَد  اهللَ،  َكبََّر 

َطِريِق النَّاِس، َأْو َشْوَكًة َأْو َعْظًما َعْن َطِريِق النَّاِس، َوَأَمَر بَِمْعُروٍف َأْو َنَهى َعْن 

َيْوَمِئٍذ َوَقْد َزْحَزَح  ُه َيْمِشي  َفإِنَّ اَلَمى،  تِّيَن َوالثَّاَلثِِماَئِة السُّ ُمنَْكٍر، َعَدَد تِْلَك السِّ

َنْفَسُه َعِن النَّاِر«)5(.

 »َمْن َقاَل: َل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو 

ٍة، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِمَئُة  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، فِي َيْوٍم ِمَئَة َمرَّ

)1(   الَمقُصـوُد بالُمْطَلقـة: غيـر ُمقيَّـدة بمـكاٍن أو زمان، ولـو ُذِكر فيهـا َعدٌد ُمعيَّـٌن؛ فباُب 
يـادِة لألفضليـِة َمفتوٌح.  الزِّ

)2(   أخرجـه البخـاري )6307( مـن حديث أبي هريـرة . ومسـلم )2702( من 
. حديـث األغـرِّ الُمزني

)3(   أخرجه أحمد )٤726( وابن ماجه )381٤( وأبو داود )1516( والترمذي )3٤3٤( 
والنسائي »الكبرى« )10219( من حديث ابن عمر  . وهو صحيح.

)٤(   أخرجـه أبـو داود )1516( والترمـذي )3٤3٤( مـن حديـث زيـد . وهـو 
لغيره. صحيـح 

. 5(   أخرجه مسلم )1007( من حديث عائشة(
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ْيَطاِن، َيْوَمُه َذلَِك، َحتَّى  َحَسنٍَة َوُمِحَيْت َعنُْه ِمَئُة َسيَِّئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن الشَّ

ا َجاَء بِِه إاِلَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذلَِك. ُيْمِسَي َوَلْم َيْأِت َأَحٌد َأْفَضَل ِممَّ

َوإْن  َخَطاَياُه،  ُحطَّْت  ٍة،  َمرَّ ِمَئَة  َيْوٍم  فِي  َوبَِحْمِدِه،  اهللِ  ُسْبَحاَن  َقاَل:  وَمْن 

َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحِر«)1(.

إَلى  َحبِيَبَتاِن  الِميَزاِن،  فِي  َثِقيَلَتاِن  اللَِّساِن،  َعَلى  َخِفيَفَتاِن  »َكِلَمَتاِن   

ْحَمِن: ُسْبَحاَن اهللِ الَعظِيِم، ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه«)2(. الرَّ

َها َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز الَجنَِّة«)3(. َة إِلَّ بِاهللِ، َفإِنَّ  »لَ َحْوَل َولَ ُقوَّ

َكثِيًرا،  َأْكَبُر َكبِيًرا، َوالَحْمُد هللِِ  َلُه، اهللُ  إَلَه إل اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك   »َل 

ُهمَّ  اللَّ الَعِزيِز الَحكِيِم.  َة إل بِاهللِ  َوُسْبَحاَن اهللِ َربِّ الَعاَلِميَن، َول َحْوَل َول ُقوَّ

اْغِفْر لِي َواْرَحْمنِي، َواْرُزْقنِي َواْهِدنِي َوَعافِنِي«)٤(.

ِمْن  َرُجٌل  َفَقاَل  َحَسنٍَة؟«  َأْلَف  َيْوٍم  ُكلَّ  َيْكِسَب  أْن  َأَحُدُكِم  »َيْعِجُز   

َلُه  ُتْكَتُب  َتْسبِيَحٍة  ِمَئَة  َأْلَف َحَسنٍَة؟ َقاَل:»ُيَسبُِّح  َأَحُدنا  َيْكِسُب  ُجَلَساِئِه: َكْيَف 

َأْلُف َحَسنٍَة، َأْو ُيَحطُّ َعنُْه َأْلُف َخطِيَئٍة«)5(.

. 1(   أخرجه البخاري )6٤05( ومسلم )2691( من حديث أبي هريرة(

. 2(   أخرجه البخاري )6٤06( ومسلم )269٤( من حديث أبي هريرة(

)3(   أخرجـه البخـاري )638٤( ومسـلم )270٤( مـن حديـث أبـي موسـى األشـعري 

. 

. ٤(   أخرجه مسلم )2696( من حديث سعد بن أبي وقاص(

. 5(   أخرجه مسلم )2698( من حديث سعد بن أبي وقاص(
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َوَتْكبِيِرِه،  َوَتْحِميِدِه،  َتْسبِيِحِه،  ِمْن  اهللِ  َجاَلِل  ِمْن  َيْذُكُروَن  ِذيَن  »الَّ  

 ، ْرَن  بَِصاِحبِِهنَّ َوَتْهلِيلِِه، َيَتَعاَطْفَن َحْوَل الَعْرِش، َلُهنَّ َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحِل، ُيَذكِّ
ُر بِِه؟«)1( َأاَل ُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن اَل َيَزاَل َلُه ِعنَْد اهللِ َشْيٌء ُيَذكِّ

ِهنَّ  َك بَِأيِّ  »َأْفَضُل الَكاَلِم َبْعَد الُقْرآِن ــ َوُهو ِمَن الُقْرآِن ــ َأْرَبٌع اَل َيُضرُّ

َبَدْأَت: ُسْبَحاَن اهللِ، َوالَحْمُد هللِِ، َوَل إَلَه إلَّ اهللُ، َواهللُ َأْكَبرُ «)2(.

إَلَه  َوَل  هللِِ،  َوالَحْمُد  اهللِ،  ُسْبَحاَن  َأْرَبًعا:  الَكاَلِم  ِمَن  اْصَطَفى  اهللَ  »إنَّ   

إلَّ اهللُ، َواهللُ َأْكَبرُ، َفَمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهللِ، َكَتَب اهللُ َلُه ِعْشِريَن َحَسنًَة، َأْو َحطَّ 

إَلَه إالَّ اهللُ،  َقاَل: اَل  َوَمْن  َذلَِك،  َفِمْثُل  َأْكَبُر،  َقاَل: اهللُ  َوَمْن  َسيَِّئًة،  َعنُْه ِعْشِريَن 

َفِمْثُل َذلَِك، َوَمْن َقاَل: الَحْمُد هللِِ َربِّ الَعاَلِميَن، ِمْن ِقَبِل َنْفِسِه، ُكتَِبْت َلُه َثاَلُثوَن 

َحَسنًَة، َأْو ُحطَّ َعنُْه َثاَلُثوَن َسيَِّئًة«)3(.

 »الَحْمـُد هللِِ َعـَدَد َمـا َخلـَق، َوالَحْمـُد هللِِ ِمـْلَء َمـا َخلـَق، َوالَحْمُد هللِِ 

ـَماَواِت  ـَماَواِت َواألَْرِض، َوالَحْمـُد هللِِ ِمـْلَء َمـا فِـي السَّ َعـَدَد َمـا فِـي السَّ

َواألَْرِض، َوالَحْمـُد هللِِ َعـَدَد َمـا َأْحَصـى ِكَتاُبـه، َوالَحْمـُد هللِِ ِمْلَء َمـا َأْحَصى 

ِكَتاُبـه، َوالَحْمـُد هللِِ َعَدَد ُكلِّ َشـيٍء، َوالَحْمُد هللِِ ِمْلَء ُكلِّ َشـيٍء، َوُسـْبَحاَن اهللِ 

)1(   أخرجه أحمد )18362( من حديث النعمان بن بشير ، وهو صحيح.

 )20223( أحمد  وموصواًل:   )6681( حديث  يدي  بين  ُمعلَّقًا  البخاري  أخرجه     )2(

.  ومسلم) 2137( من حديث َسُمرة بن ُجندب

)3(   أخرجه  أحمد )8012( والنسائي »الكبرى« )10608( من حديث أبي هريرة وأبي 

سعيد الخدري ، وهو صحيح.
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َذلَِك«)1(. فَأْعظِـْم  ِمْثَلَهـا؛ 

 »َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهللِ الَعظِيِم َوبَِحْمِدِه، ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة فِي الَجنَِّة«)2(.

َعْرِشه)٤(،  وِزنَة  َنْفِسه)3(،  وِرضا  َخْلِقه،  َعَدَد  وبَِحْمِده،  اهللِ  »ُسْبحاَن   

وِمداَد َكِلماتِه)5(« )6(.

ْيَت على إْبراِهيَم،  ٍد، َكما َصلَّ ٍد، وَعلى آِل ُمحمَّ ُهمَّ َصلِّ على ُمحمَّ  »اللَّ

آِل  وَعَلى  ٍد،  ُمحمَّ على  باِرْك  ُهمَّ  اللَّ َمِجيٌد،  َحِميٌد  إنََّك  إْبراِهيَم،  آِل  وَعَلى 

ٍد، َكما باَرْكَت على إْبراِهيَم، وَعَلى آِل إْبراِهيَم، إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«)7(. ُمحمَّ

)1(   أخرجه أحمد )221٤٤( من حديث أبي أمامة  ، وهو صحيح.

 ، 2(   أخرجه الترمذي )3٤6٤( والنسائي »الكبرى« )1059٤( من حديث جابر(

وهو حسن بشواهده.

)3(    رضا نفسه: أحمُدك حمدًا ترضى به. 

)٤(    ِزنة عرشة: ثَِقل عرشه، وال يعلم ثقله إالَّ اهلل لعظمته. 

)5(    مداد كلماته: أي حمدًا ال نفاد له؛ ألنَّ كلمات اهلل ال نهاية لها.

. 6(    أخرجه مسلم )2726( من حديث ُجَويرية(

ُعجرة  بن  كعب  حديث  من   )٤06( ومسلم  له،  واللفظ   )3370( البخاري  أخرجه    )7(

كعب،  بن  ُأَبيِّ  حديث  من   )2٤57( والترمذي   )212٤1( أحمد  وأخرجه   .
الَة عليك، فكم أجعل لك ِمن َصالتي؟ فقال: »ما  ُأْكـثِر الصَّ قلت: يا رسول اهلل، إنِّي 
بع، قال: »ما شئَت، فإْن ِزْدَت فهو َخيٌر لك«، قلت: النِّصُف، قال:  ِشئَت«. قال: قلُت: الرُّ
»ما ِشئَت، فإْن ِزْدَت فهو َخيٌر لك«، قال: قلت: فالثُّــُلثين، قال: »ما ِشئَت، فإْن ِزْدَت فهو 

َك، وُيْغـَفـُر لَك َذْنـُبَك«. َخيٌر لك«، قلت: أجعل لك صالتي كلَّها قال: »إًذا ُتـْكَفى َهمَّ
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عاِء ِلْلَميِِّت َفْصٌل في الدُّ

تِـي ُيْدَعـٰى بهـا لِْلَمْوَتـى، خالِيـٌة ِمـَن األْخطـاِء   َهـِذه َبْعـُض األَْدِعيـِة الَّ

؛ لَِيِفيـَد ِمنْهـا النَّاُس في  والَهَفـواِت، وَسـَبُب إيراِدهـا ُهنـا في َفْصـٍل ُمْسـَتِقلٍّ

عـاَء لهم؛ لِذا  ُدعائِهـم لَِمْوتاُهـم، ال ِسـيَّما وأنَّ َكثِيرًا ِمَن النّاِس ال ُيْحِسـُن الدَّ

الَفْصُل.  هـذا  كاَن 

ْمنا ما َصحَّ فيِه الِحَدْيُث َعْن رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ ما ُأثَِر َعْن َبْعِض   وَقْد َقدَّ

الِة أْو خاِرجها، وهذا  َلِف الّصالِِح في ُدعائِهم لَِمْوتاُهم في الصَّ حابِة والسَّ الصَّ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱٻ  َتَعالى:  َقْولِه  باِب  ِمْن 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ﴾ ]الحشر: 10[. 
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عاُء ِلْلَميِِّت الدُّ

ْع  ووسِّ ُنُزَلُه،  وأْكِرْم  وعافِه،  َعنُْه  واْعُف  واْرَحْمُه)1(،  َلُه  اْغِفْر  ُهمَّ  »اللَّ  

ى الثَّْوُب األْبَيُض  ه مَن الَخطايا َكما ُينَقَّ ُمْدَخَلُه، واْغِسْلُه بماٍء، وَثْلٍج، وَبَرٍد، وَنقِّ

َنِس، وأْبِدْلُه دارًا َخْيرًا ِمْن داِره، وأْهاًل َخْيرًا ِمْن أْهِله، وَزْوجًا َخْيرًا ِمْن  مَن الدَّ

َزْوِجه، وِقه فِْتنَة الَقْبِر، وَعذاَب النّاِر«. 

ُهمَّ اْغِفْر لَِحيِّنا وَميِّتِنا، وَصِغيِرنا وَكبِيِرنا، وَذَكِرنا وُأْنثانا، وشاِهِدنا   »اللَّ

ُه على  ْيَتُه ِمنّا؛ َفَتوفَّ ُهمَّ َمْن أْحَيْيَتُه ِمنّا؛ َفأْحِيه على اإليماِن، وَمْن َتوفَّ وغائبِنا، اللَّ

نا َبْعَدُه«.  ُهمَّ ال َتْحِرْمنا أْجَرُه، وال ُتِضلَّ اإلْسالِم، اللَّ

تَِك، وَحْبِل ِجواِرَك، َفِقه ِمْن فِْتنِة  ي الميَِّت ـ في ِذمَّ ُهمَّ إنَّ ـ وُيسمِّ  »اللَّ

ُهمَّ فاْغِفْر َلُه، واْرَحْمُه، إنََّك  ، اللَّ الَقْبِر، وَعذاِب النّاِر، وأْنَت أْهُل الوفاِء والَحقِّ

ِحيُم«. أْنَت الَغُفوُر الرَّ

ـُه َعْبُدَك وابـُن َعْبِدَك)2(، وابـُن أَمتَِك، كاَن َيْشـَهُد أْن ال إَلَه إالَّ  ُهـمَّ إنَّ  »اللَّ

ُهـمَّ إْن كاَن ُمْحِسـنًا؛  ـدًا َعْبـُدَك ورسـوُلَك، وأْنَت أْعَلـُم بِه، اللَّ أْنـَت، وأنَّ ُمحمَّ

ُهـمَّ ال َتْحِرْمنا أْجَرُه،  َفـِزْد في إْحسـانِه، وإْن كاَن ُمِسـيئًا؛ َفَتجاوْز َعن َسـيِّئاتِه، اللَّ

وال ُتِضلَّنـا َبْعَدُه«.

وأْنَت  لإِلْساَلِم،  َهَدْيَتها  وأْنَت  َخَلْقَتها،  وأْنَت  َربُّها،  أْنَت  ُهمَّ  »اللَّ  

)1(   يراعي في الدعاء )له( للرجل و)لها( لأُلنثى.

)2(   ولألنثى يقول: َأَمُتك بنُت َأَمتِك.
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ها وَعاَلنَِيتِها، ِجْئناَك ُشَفعاَء؛ فاْغِفْر َلها، إنََّك  َقَبْضَت ُرْوَحها، وأْنَت أْعَلُم بِسرِّ

ِحيُم«. أْنَت الَغُفوُر الرَّ

َعنُْه  بنَبِيِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأْنَت  فيِه، وأْلِحْقُه  َلُه  ْر  َقْبِره، وَنوِّ َلُه في  اْفَسْح  ُهمَّ   »اللَّ

راٍض َغْيُر َغْضباَن«. 

ْنيا، وَتَرَكها أِلْهِلها،  ي الميَِّت ـ  َقْد َتَخلَّى ِمَن الدُّ ُهمَّ َعْبُدَك ـ وُيسمِّ  »اللَّ

دًا َعْبُدَك  واْفَتَقَر إَلْيَك، واْسَتْغنَْيَت َعنُْه، وكاَن َيْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ أْنَت، وأنَّ ُمحمَّ

ورسوُلَك؛ فاْغِفْر َلُه وَتجاوْز َعنُْه«.

ُهمَّ  اللَّ اْرَحْمُه،  ُهمَّ  اللَّ َلُه،  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ وأْمواتِنا،  أِلْحيائنا  اْغِفْر  ُهمَّ  »اللَّ  

يَن،  ُهمَّ اْرَفْع َدَرَجَتُه في الَمْهِديِّ ُهمَّ َعْفوَك، اللَّ أْرِجْعُه إَلى َخْيٍر ِمّما كاَن فيِه، اللَّ

نا َبْعَدُه«. ُهمَّ وال َتْحِرْمنا أْجَرُه، وال ُتِضلَّ واْخُلْف َلُه في الغابِِريَن، اللَّ

ُهـمَّ َعْبـُدَك وابـُن َعْبـِدَك، َنـَزَل بـَك الَيـْوَم، وأْنـَت َخْيـُر َمنْـُزوٍل   »اللَّ

ـْع َلُه فـي ُمْدَخَلـُه، واْغِفْر َلـُه َذْنَبـُه؛ فإنَّا ال َنْعَلـُم ِمنْـُه إالَّ َخْيرًا،  ُهـمَّ وسِّ بـِه، اللَّ

وأْنـَت أْعَلـُم بِه«

ُهمَّ اْغِفْر َلُه َكما اْسَتْغَفَرَك، وأْعطِه ما َسأَلَك، وِزْدُه ِمْن َفْضِلَك.   »اللَّ

ْيطاِن وَعذاِب الَقْبِر.  ُهمَّ أِجْرُه ِمَن الشَّ اللَّ

ه ِمنَْك ِرْضوانًا«.  ُهمَّ جاِف األَرَض َعْن َجنَْبْيِه، واْرَقى بُرْوِحه، وَلقِّ اللَّ

ُه، َخَلْقَتُه وَرَزْقَتُه وأْحَيْيَتُه وَكَفْيَتُه؛ فَاْغِفْر َلنا وَلُه،  نا وَربُّ ُهمَّ أْنَت َربُّ  »اللَّ

نا َبْعَدُه«.  وال َتْحِرْمنا أْجَرُه، وال ُتِضلَّ
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ِذيَن تاُبوا  ُهمَّ اْغِفْر لَِهِذه النَّْفِس الَحنِيفِة الُمْسِلمِة، واْجَعْلها مَن الَّ  »اللَّ

َبُعوا َسبِيَلَك، وِقها َعذاَب الَجِحيِم«. واتَّ

ُهمَّ اْغِفْر َلُه واْرَحْمُه، واْرُدْدُه إَلى َخْيٍر ِمّما كاَن فيِه، واْجَعِل الَيْوَم   »اللَّ

ُهمَّ ال َتْحِرْمنا أْجَرُه، وال َتْفتِنّا َبْعَدُه، واْغِفْر َلنا وَلُه يا َربَّ  َخْيَر َيْوٍم جاَء عليِه، اللَّ

العاَلِميَن«.

َقَبْضَت  وأْنَت  لإِْلْسالِم،  َهَدْيَتُه  وأْنَت  َخَلْقَتُه،  أْنَت  َعْبُدَك،  ُهمَّ  »اللَّ  

ه وَعالنَِيتِه، ِجْئناَك ُشَفعاَء؛ فاْغِفْر َلُه، واْرَحْمُه، واْجَعْل  ُرْوَحُه، وأْنَت أْعَلُم بِسرِّ

َقْبَرُه َرْوضًة ِمْن ِرياِض الَجنِّة، وال َتْجَعْلُه ُحْفرًة ِمْن ُحَفِر النّاِر«.

ُهـمَّ اْغِفـْر لِْلُمْؤِمنِيَن  ُهـمَّ اْغِفـْر أِلْحَيائنَـا وأْمواتِنـا الُمْسـِلَمْيَن، اللَّ  »اللَّ

ـْف َبْيـَن  والُمْؤِمنـاِت، والُمْسـِلِميَن والُمْسـِلماِت، وأْصِلـْح ذاَت َبْينِهـم، وألِّ

ُهمَّ  ُهـمَّ اْخُلْف َلُه فـي َعِقبِه في الغابِِريـَن، اللَّ ُهـمَّ اْغِفـْر لَِعْبَدَك، اللَّ ُقُلوبِهـم، اللَّ

ال َتْحِرْمنـا أْجـَرُه، وال ُتِضلَّنـا َبْعَدُه«.

َعْن  األْرَض  ُهمَّ جاِف  اللَّ واْرَحْمُه،  بِه  فاْرأْف  إَلْيَك  ُردَّ  َعْبُدك  ُهمَّ  »اللَّ  

ُهمَّ إْن كاَن  ماِء لُِروِحه، وَتَقبَّْلُه ِمنْك بَقُبوٍل َحَسٍن، اللَّ َجنَْبِه، واْفَتْح أْبواَب السَّ

ُمْحِسنًا َفضاِعْف َلُه في إْحسانِه، وإْن كاَن ُمِسيئًا َفَتجاوْز َعنُْه«.

واْرَحْمُهم،  َلَهم  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ ُقُبوَرُهم،  الُقُبوِر  أْهِل  على  ْر  نوِّ ُهمَّ  »اللَّ  

َقْبَل  َنُصوٍح  بَتْوبٍة  َعَلْينا  اْمنُْن  ُهمَّ  اللَّ الُمْسِلَمْيَن،  وَمْوَتى  لَِمْوتانا  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ

ُهمَّ اْرَحْمنا إذا ِصْرنا إَلى ما صاُروا إَلْيِه، َتْحَت التُّراِب وْحَدنا. يا  اللَّ الَمْوِت، 

أْرَحَم الّراِحِميَن«.
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ْنيا وَسَقِمها وَمْحُبوبِها وأِحّبائِه  ُهمَّ َعْبُدَك وابُن َعْبِدَك، َخَرَج مَن الدُّ  »اللَّ

دًا  فيها، إَلى ُظْلمِة الَقْبِر، وما هو الِقيِه، كاَن َيْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ أْنَت، وأنَّ ُمحمَّ
ُهمَّ َنَزَل بَك وأْنَت َخْيُر َمنُْزوٍل بِه، أْصَبَح  َعْبُدَك ورسوُلَك، وأْنَت أْعَلُم بِه، اللَّ
َفِقيرًا إَلى َرْحَمتَِك وأْنَت َغنِيٌّ َعْن َعذابِه، وَقْد ِجْئناَك راِغبِيَن إَلْيَك ُشَفعاَء َلُه. 

ْغُه  ُهمَّ فإْن كاَن ُمْحِسنًا َفِزْد في إْحسانِه، وإْن كاَن ُمِسيئًا َفَتجاوْز َعنُْه وَبلِّ اللَّ

َرْحَمَتك بِرضاَك، وِقه فِْتنَة الَقْبِر وَعذاَبُه، واْفَسْح َلُه في َقْبِره، وجاِف األَرَض 
ه بَرْحَمتَِك األْمَن، َحتَّى َتْبَعَثُه إَلى َجنَّتَِك يا أْرَحَم الّراِحِميَن«. َعْن َجنَْبْيِه، وَلقِّ

ُظْلمِة  إَلى  واألْهِل  ْنيا  الدُّ َسعِة  ِمْن  ُيِحبُّ  كاَن  ما  فاَرَق  َعْبُدَك  ُهمَّ  »اللَّ  

بِه وأْرَحُم،  أْرأُف  أْنَت  َرْحَمَتَك،  َلُه  َلُه، وَرَجْونا  ُشَفعاَء  ِجْئناَك  الَقْبِر وِضيِقه، 
ُه َفِقيٌر إَلى َرْحَمتَِك، وأْنَت َغنِيٌّ َعْن َعذابِه«. ُهمَّ اْرَحْمُه بَفْضِل َرْحَمتَِك؛ فإنَّ اللَّ

ْقِط والطِّْفِل:   ـ ُدعاٌء للسَّ

ُهـمَّ اْجَعْلُه َسـَلفًا وَفَرطًا  ُهـمَّ اْجَعْلـُه َلنـا َفَرطـًا وَسـَلفًا وأْجـرًا. اللَّ  »اللَّ

ْبَر  ْل بـِه َمواِزينَُهما، وأْفـِرِغ الصَّ ألبوْيـِه، وُذْخرًا وِعظـًة واْعتِبارًا وَشـِفيعًا، وَثقِّ
علـى ُقُلوبِهمـا، وال َتْفتِنّا َبْعـَدُه وال َتْحِرْمنـا أْجَرُه. 

ْل َمواِزين  ُهمَّ َثقِّ عًا، اللَّ ُهمَّ اْجَعْلُه َلنا شافِعًا وُمَشفَّ ُهمَّ اْجَعْلُه َلنا ُذْخرًا، اللَّ اللَّ

وأْلِحْقُه بصالِِح  إْبراِهيَم،  َكفالِة  في  اْجَعْلُه  ُهمَّ  اللَّ ُأُجوَرُهما،  بِه  وأْعظِْم  أَبوْيِه، 
ُهمَّ اْغِفْر لَِسَلِفنا  الُمْؤِمنِيَن، وأْبِدْلُه دارًا َخْيرًا ِمْن داِره، وأْهاًل َخْيرًا ِمْن أْهِله، اللَّ

وَفَرطِنا وَمْن َسَبَقنا باإليماِن«.

ُثمَّ َيْدُعو بما شاَء ِمْن َفْتِح اهللِ عليِه. 
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الخاتمة

ْكِر َقِد انَتَهْت، وَقْد َبَذْلُت ُجْهِدي  عاِء والذِّ ْحلُة في ِرحاِب الدُّ وإذا كاَنِت الرِّ
ائلِيَن في ُمناجاةِ َربِّ العاَلِميَن  لِنَْفِعَك وِخْدَمتَِك؛ ووَضْعُت َبْيَن َيَدْيَك َمداِرَج السَّ
َفال َتْبَخْل على أِخيَك بَدَعواٍت في َظْهِر الَغْيِب، َتْدُعو َلُه فيها بُكلِّ َخْيٍر وَصالٍح 
َق الُمْسِلِميَن والُمْسِلماِت  وُحْسِن َمآٍب؛ فإنِّي أْضَرُع إَلى اهللِ الَعِليِّ الَقِديِر، أْن ُيوفِّ
لُِكلِّ َخْيٍر، وُرْشٍد، وَتْقوى، وعافِيٍة، وَصالٍح، وُحْسِن حاٍل، وأْن َيْرُزَقُهم ُسْؤَلُهم 

عاِء.  ُه ُسْبحاَنه َسِميُع الدُّ لُِكلِّ َخْيٍر، إنَّ

على الُمَصنِّــِف واْســَتْغِفْر لَِصاِحبِــه َأَيــا َناظِــرًا فيــِه َســْل بــاهللِ َمْرحـــمًة
ِمـــْن َبـعـــِد َذلـــَك ُغـْفـــرانًا لَِكاتِبِه واطُلــْب لِنَْفِســَك ِمن َحاجٍة ُتريُدها

ٍة؛  ـٍة، وأبـَرُأ إليِه ِمـن ُكلِّ َحـْوٍل وُقوَّ أْسـَتْغِفُره ُسـْبحاَنه ِمـْن ُكلِّ َعْثـرٍة وَزلَّ
َفـال َرجـاَء إالَّ إليـِه، وال اتِّـكاَل إالَّ عليـِه، وال َطمـَع إالَّ فِيمـا ِعنـَدُه، وبِذلَك 

الُمْؤِمنُوَن.  َفْليْفـَرِح 
ْن ُيْبِصُر ُرْشَد  ُق لِِفْعِل الَخيِر، والَعَمِل بِه، وِممَّ ْن ُيوفَّ اُكم ِممَّ َجَعَلنا اهللُ وإيَّ

ُه ُسْبحاَنه َخْيُر َمسُؤْوٍل.  َنْفِسه، إنَّ
ِذي بنِْعَمتِه َتتِمُّ الّصالِحاِت، وُتْفَرُج الُكُرباُت.  والَحْمُد هللِ الَّ

ٍد وَعَلى آلِه وَصْحبِه أْجَمِعيَن.  وَصلَّى اهللُ وَسلََّم على َنبِيِّنا ُمحمَّ
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